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Resumo: Uma nova forma de relacionamento com o cidadão é estudada
neste trabalho, por meio da prestação de serviços eletrônicos fornecidos
pelo governo, bem como da disponibilização de informações
governamentais digitalizadas. O caso Receitanet apresentado confirma o
potencial do governo eletrônico no Brasil.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 TEMA

Esta dissertação analisa o acesso eletrônico e integrado às informações
governamentais brasileiras pelo cidadão, seja ele uma figura jurídica (empresa) seja
pessoa física, e tem por finalidade demonstrar que a potencial eficiência da
tecnologia utilizada para esse novo tipo de acesso implica uma modificação no
relacionamento entre o governo e o cidadão, bem como novas formas de prestação de
serviços.

Com o objetivo de defender essa idéia estudou-se o caso de informatização de
serviços prestados pela Secretaria da Receita Federal à luz dos conceitos, premissas e
experiências internacionais englobados pelo tema e abordados no capítulo 2.

o segundo capítulo apresenta uma visão da informação governamental digitalizada
em seus vários formatos. É descrito como essa nova forma de acesso afeta a
produtividade governamental e os relacionamentos e interações entre as várias
esferas de governo. A infra-estrutura tecnológica utilizada para a implantação de tal
empreendimento é abordada como determinante no desenvolvimento de todas as
funções e serviços governamentais digitalizados.

o governo deve ser, se já não é, o maior dos coletores, criadores, usuários e
disseminadores de informação. Apesar disso, grande parte das trocas de informação
no governo são hoje diretamente dependentes de transações em papel.

o usuário além de ter que comparecer a diversos órgãos para receber o serviço que
deseja, muitas vezes tem de apresentar-se mais de uma vez ao mesmo órgão para
prestar informações que já estariam disponíveis em um terceiro órgão. Esse processo
desperdiça tempo, dinheiro e esforço tanto do governo como do cidadão. A
informação governamental é um recurso nacional vital para o desenvolvimento
social, cultural e econômico do país [Can99].

De acordo com o relatório Access with Trust ([Fed99a]), hoje o setor privado tem
aumentado muito a sua habilidade de trocar informação eletronicamente dentro da
empresa ou por meio do comércio eletrônico. Os bancos têm investido ao redor do
mundo em EFf (Eletronica Funds Transfer), cartões de débito e crédito eletrônico e
caixas automáticos. O indivíduo pode acessar seu banco ou fazer compras durante 24
horas e sem sair de casa.

Essa capacidade de interação que já tem com o comércio, o cidadão espera ter
também com o governo. Embora essa observação tenha surgido a partir de estudos
relacionados ao cidadão americano e confirmada pela OECD também em outros
países ([Ree99]), se levarmos em conta o alto grau de utilização de caixas
automáticos de banco no Brasil e as iniciativas de comércio eletrônico poderia se
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fazer uma projeção de que essa perspectiva se encaixa ou se encaixará ao longo do
tempo no perfil do cidadão brasileiro [GoI97].

Pode-se dizer inclusive que a entrega desse novo tipo de serviço e sua potencial
eficiência implicam em uma mudança de relacionamento entre o governo e o
cidadão, bem como em novas formas de prestação de serviço. Pretende-se, nesta
dissertação, citar também o efeito dessas mudanças, uma vez que são de extrema
importância como se poderá ver no próprio planejamento da implantação do governo
eletrônico. Diz-se citar porque os efeitos na prestação de serviço do governo e no
relacionamento com o cidadão são tantos e tão profundos que seria mais adequado
tratá-los posteriormente em separado como temas para novas dissertações.

Serão citadas também experiências estrangeiras muito significativas tanto do ponto
de vista do aprendizado que podem estar oferendo ao país se desejamos efetivamente
implantar esse governo eletrônico, como da necessidade de se praticar determinados
atos ou de se implantar determinadas funções ou serviços no governo.

Os casos apresentados não são um levantamento completo da reforma da informação
no governo, para isso seriam necessários milhares de casos. São todavia
representativos. Os casos apoiam o tema da dissertação mostrando como o mesmo
pode ser aplicado em diferentes contextos e países.

Nos EUA a informação governamental digitalizada vem sendo discutida desde o
final dos anos 70, e implementada em projetos piloto em 1986 [Rya96]. Em junho de
86 o Census Bureau americano já publicava dados em CD-ROM. Devido a esse
início já longínquo da iniciativa americana, pode-se verificar, ao longo do texto,
muitos exemplos das experiências adotadas naquele país.

Procura-se ampliar ao máximo a experiência internacional citando-se países como
EUA, Canadá, Austrália, Portugal, países da Ásia, etc., com o intuito de entender-se
o contexto do estudo.

Serão citadas ainda expenencias brasileiras também consideradas como
significativas no contexto nacional, uma vez que ilustram a nossa situação atual, os
passos que já demos e o potencial da tecnologia que podemos aproveitar.

1.2 DELIMITAÇÕES DO TEMA

Nesta dissertação nos propomos a descrever o potencial dos serviços eletrônicos e as
características que devem ser pensadas e situadas para a nação, mas não nos
aventuramos em descrever a seqüência de ações exatas que deveriam ser tomadas
para executar um plano único de ações práticas do governo para tal implementação.
Aqui serão apresentadas possibilidades e soluções alternativas, mas não se pretende
defender o que é o melhor para o país em cada caso, especialmente para situações de
natureza política e legislativa.
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Esta dissertação não pretende julgar a questão do direito que o cidadão venha a ter
sobre as informações governamentais ou o direito do governo em transformar
determinadas informações em questão de segurança nacional, proibindo ou
dificultado o acesso à mesma. Se o cidadão deveria ter mais direitos à informação do
que tem hoje ou se a escolha do que é questão de segurança nacional são aspectos de
Direito Constitucional, tal que sua validade deve ser discutida por essa matéria de
Direito. O que se apresenta aqui é, dados os direitos hoje expressos pela Constituição
Federal do Brasil de 1988, o que pode ser feito com a informação que o governo já
detém. Não se discute aqui, mas permanece como assunto pertinente à dissertação,
por exemplo, a segurança das informações no que diz respeito a uma proteção
mínima à vida privada do cidadão já garantida pela Constituição Federal de 1988.

Os países estrangeiros que foram escolhidos como fonte de estudo referencial
possuem políticas governamentais particularmente diferentes da brasileira. Não se
pretende pois, nesta dissertação, discutir se a política de governo brasileira está
errada ou certa em função de uma melhor utilização dos recursos de tecnologia da
informação (TD e sim apresentar soluções adotadas.

Também, não nos propomos neste trabalho determinar se as tarefas efetuadas pelo
governo são realmente do governo ou do setor privado. São aqui apresentadas
alternativas para diminuir os custos e orçamentos necessários à implantação do
governo eletrônico, mas a decisão de qual tarefa deve ser praticada pelo governo ou
pela iniciativa privada será considerada nesta dissertação como tópico de relatório ou
projeto governamental. Se assim não fosse, fugiríamos inclusive do objetivo central
da dissertação.

Embora muitas das informações governamentais sejam provenientes da área privada,
como por exemplo dos bancos, não será também discutido aqui como essas
instituições deveriam organizar suas informações para interagir com o governo,
sendo abordado o assunto apenas em termos do potencial que se pode aproveitar de
tais informações.

Finalmente, as observações efetuadas ao longo do texto tomaram por base a
legislação vigente até dezembro de 2000, bem como a literatura impressa até
fevereiro de 2001.

O tema tratado por este estudo é novo, bastante amplo e complexo. As delimitações
acima descritas foram aqui apresentadas com a intenção de viabilizar o trabalho.
Cada uma delas, entretanto, poderia ser trabalhada como um novo tema de estudo.
As delimitações de tempo impostas permitem ainda, que se estude o mesmo tema e
seus desdobramentos ao longo dos anos seguintes a este trabalho. Isso enriqueceria o
conhecimento que se tem dás informações públicas e do relacionamento entre o
governo e o cidadão, que o acesso a essas informações implica.

I'

1

Para melhor compreensão do texto utilizaremos o termo "informação
governamental" como sendo a produzida em virtude de lei ou sob as expensas do
governo [Rya96].
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2 INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL DIGITALIZADA

2.1 BARREIRAS EXISTENTES

o potencial de acesso à informação governamental digitalizada é muitas vezes
limitado por barreiras políticas, legislativas, econômicas e tecnológicas. A análise
feita a seguir foca especialmente o contexto brasileiro, entretanto, muitas das
questões são comuns a todos os países.

2.1.1 BARREIRAS POLíTICAS E LEGISLATIVAS

2.1.1.1 ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Não existe hoje no país uma política totalmente organizada quanto à informação
governamental.

o direito à informação é resguardado pela Constituição Federal do Brasil em artigos
como:

Art. 5°, XXXIII" todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena
de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado:"

o acesso à informação governamental é regulamentado por normas como o Decreto
n." 02134, de 24/01/1997, que dispõe sobre a categoria dos documentos públicos
sigilosos:

Art. 8° " Serão liberadas a consulta pública os documentos que contenham informações
pessoais, desde que previamente autorizada pelo titular ou por seus herdeiros:"

Mas nenhuma parte da legislação controla a criação, a distribuição, a catalogação, o
armazenamento e o arquivamento de informações produzidas pelo governo.

Ora, conseqüentemente que cada um dos órgãos governamentais cria sua própria
forma de lidar com as situações diante das informações que são manipuladas. E a
diversidade de opções dadas para que essa escolha seja feita por cada órgão acaba
por gerar dificuldade quanto à integração de informações, ou mesmo permite
redundância de dados, se o meio de manipulação de um órgão diferir dos outros.

Se continuar sendo permitido o armazenamento, a criação e a manipulação de
informações descentralizadamente por órgão federal, a organização de um índice
único se fará necessária para que não se perca o controle das informações existentes
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e das que estão sendo produzidas. A fim de que esse índice seja alcançado, é
provável a necessidade de imposição legislativa e existem inclusive autores que
acreditam na necessidade de criação de um órgão específico para realizar esse
trabalho [Chr96a], [Chr96b], [ChrOO], [MoeOl].

2.1.1.2 DISTRIBUiÇÃO DA INFORMAÇÃO

Princípios como, por exemplo, se a informação será ou não distribuída gratuitamente
ao cidadão, devem ser estabelecidos. A questão sobre que tipo de informação o
governo deve fornecer foi discutida na Islândia na seguinte base [G8g99a]:

• Informação básica e crucial para a funcionalidade da democracia: deve ser de
acesso gratuito e ilimitado para todos os cidadãos.

• Informação que traz benefícios específicos para alguns cidadãos, cuja coleta e
processamento limita os recursos governamentais: deve ser fornecida ao
cidadão mediante o pagamento de taxas.

Existirá copyright de informação governamental? O acesso à informação será livre e
ilimitado ou se terá que pagar licenças para reutilizar, por exemplo, boletins
estatísticos ou mapas cartográficos [Rya96]? Atualmente no Brasil permite-se a
venda de informações por órgãos públicos.

O acesso às informações públicas, segundo alguns autores, deve ter limitações
mesmo no governo eletrônico. A tecnologia em princípio permite que qualquer
registro, relatório ou trabalho produzido pelo governo possa ser acessado pelo
cidadão, inclusive os de atividade administrativa [G8g99a].

As dúvidas embasam-se no fato de o cidadão querer cada vez mais informações. As
informações vão ficando mais sofisticadas e novos recursos têm de ser alocados para
esse tipo de tarefa em detrimento talvez de outras funções essenciais do governo
como assistência médica e social, educação, policiamento, etc. Na verdade, se bem
aplicada, a tecnologia pode liberar funcionários para a realização dessas tarefas
essenciais do governo, sem perda de eficiência. O acesso à informação
governamental não inibe o investimento em outros setores do governo.

Outra questão ocorre quando certa discrição, mas não proibição, é necessária para se
adotar determinada política.

Por fim, o governo deve estabelecer se as questões tecnológicas serão administradas
centralmente ou por órgão governamental, se serão estabelecidas diretrizes gerais e
até que limite os órgãos individuais poderão tomar decisões estratégicas e funcionais.
Embora nem toda aplicação de tecnologia esteja relacionada diretamente com a -.
prestação de informações e de serviços ao cidadão, a forma como são administradas,
inclusive as atividades aparentemente funcionais, pode influir na capacidade de
integração do governo e nas vantagens que isso possa vir a trazer.
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Como deverão ser escolhidos os serviços a serem digitalizados? Por número de
cidadãos que o utilizam? Por melhora na eficiência do serviço? Ou ainda, por
potenciais economias que possa trazer? O estabelecimento de normas ou diretrizes
evita a descoordenação, como ocorre hoje entre as diversas esferas do governo e que
tem se apresentado como uma barreira para o desenvolvimento do governo eletrônico
[GruDO].Existem muitas teorias sobre a administração da tecnologia da informação
que podem ser aplicadas para o estabelecimento dessas diretrizes.

2.1.1.3 ATENDIMENTO PELOS ÓRGÃOS

Os órgãos precisam organizar sua própria política interna para que possam oferecer
informações ao público.

O público interessado por informações varia desde o cidadão totalmente
indiferenciado até o altamente especializado. A necessidade de informações às vezes
é imprevisível. Freqüentemente esse público precisará de assistência para que possa
alcançar suas informações. Simplificar a informação para que um tipo de público
possa acessá-la pode danificá-la para outro. Usuários especializados têm
necessidades específicas, sabem onde encontrar suas informações e são
tecnologicamente mais sofisticados [Rya96].

Será bastante difícil para um órgão público servir usuários tão diferentes. Cada órgão
deverá reconhecer os próprios usuários da informação e atender a todos sem
distinção, ou haverá algum estudo sobre as necessidades médias do cidadão? Haverá
órgãos que atenderão somente as empresas e os cidadãos com necessidades de
informação especializadas? Cabe ao governo estar sempre atualizando-se ou ao
cidadão adaptar-se à capacidade governamental de informação, transferindo-se às
empresas particulares a tarefa de transformar a informação básica em informação
especializada?

Ainda não existe uma solução definitiva para estas questões. Entretanto, elas deverão
ser apreciadas com bastante reflexão a fim de que se possa equilibrar os anseios do
cidadão e a capacidade administrativa de manipulação das informações.

2.1.2 BARREIRAS LEGISLATIVAS

2.1.2.1 LEGALIDADE DA INFORMAÇÃO

Se o uso do papel for totalmente eliminado, qual será a função da hnprensa Oficial? {j

Ela deixará de existir ou, como no exemplo dos EUA, poderá ser revista a sua
missão, alterado-a de reprodutora para disseminadora da informação digitalizada? A
imposição legislativa faz-se necessária para que se possa aceitar a disseminação de
dados digitais como válida para publicações oficiais. Hoje, o órgão oficial de
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disseminação da informação governamental no Brasil é o Diário Oficial, aceitando-se
a imprensa local em algumas situações específicas.

Internamente o governo federal já permite a troca de documentos eletrônicos
legalmente [BraOOa].

2.1.2.2 SEGURANÇA

Um dos maiores problemas legislativos enfrentado no mundo tem sido em relação às
definições legais necessárias à proteção da informação eletrônica. Existem
divergências inclusive sobre a definição do que sejam "dados". Após definir os
termos técnicos, a legislação pode estabelecer as normas de segurança a serem
utilizadas no país pelas comunidades científica e comercial de maneira bastante clara
e objetiva, além das regras quanto à forma com que os órgãos públicos lidarão com o
acesso às informações que eles detêm [Mor99].

Outros países inclusive já elaboraram definições, por exemplo, o "Glossary of
Computer Security Terms", dos EUA ([Nat91]), que podem ser aproveitadas, já que
as bases da tecnologia são usadas mundialmente.

Não existe também um consenso global sobre o que seja um crime computacional.
Uma das razões é porque a tecnologia está sempre mudando [Mor99].

A lei de crimes contra a Previdência ([BraOOb]) prevê no Brasil, pela primeira vez,
um delito eletrônico, tipificando o crime eletrônico no serviço público. O funcionário
público que inserir dados falsos, alterar ou excluir indevidamente informações
incorretas nos sistemas públicos informatizados será punido.

Entre os crimes computacionais relatados nos EUA contra o governo podem-se citar
os cyberpunks, que usualmente quebram os sistemas de computação pela aventura e
desafio, normalmente interceptando dados sigilosos, mudando os sistemas, ou ainda,
implantando vírus. Como paliativo para esses problemas, o governo americano tem
inclusive contratado os invasores dos sistemas para ajudá-lo a descobrir as falhas dos
mesmos e corrigi-las [Ste95]. O Brasil também preocupa-se com o assunto, uma vez
que sites como o do Ministério dos Transportes, da ANATEL (Agência Nacional de
Telecomunicações) e do Supremo Tribunal Federal foram invadidos em 2000
[HacOOa], [HacOOb].

Pensar no aspecto legislativo é um fato novo tanto para o Brasil para como os demais ''"
países, de forma que não se pode, ainda, utilizar nenhuma legislação pronta como
espelho para a nossa [Fed99a]. Questões estão sendo discutidas e precisam ser
adaptadas à nossa realidade. O importante é observar que a lei deve ser adaptada às
situações novas ou modificada à medida que estas apareçam.
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2.1.3 BARREIRAS TECNOLÓGICAS

o problema no arquivamento de informações também deve ser observado. A
tecnologia do CD-ROM, por exemplo, é nova, não se pode afirmar qual a sua
longevidade. Mesmo que o CD-ROM tenha longevidade suficiente, o hardware que
permite sua utilização pode não ter. Ou ainda podem ser criados novos meios de
armazenamento de informação, como por exemplo, um CD menor. Uma política de
arquivamento deve ser vislumbrada de forma que, apesar das mudanças tecnológicas,
a informação possa estar sempre acessível [Rya96].
Outra questão é que o acesso à informação depende diretamente dos custos da infra-
estrutura. No caso das telecomunicações, ninguém pode se conectar à Internet em
locais onde não haja linha telefônica. Serviços muito caros tomam o acesso
dispendioso demais, tanto quando diretamente pagos pelo cidadão, como
indiretamente por meio dos serviços prestados pelo governo. Iniciativas podem ser
tomadas no intuito de se ampliar a prestação de serviços de telecomunicações e
redução de preços e tarifas.

Deve-se ainda refletir sobre a questão do software necessário para a manipulação da
informação governamental. O software de acesso à informação governamental pode
ser desenvolvido pelo próprio governo ou comprado de empresas privadas. Mas,
nesse caso, como fica a licença para utilização do software? O governo poderá pagar
o custo de forma a dar acesso gratuito ao público da informação ou terá que cobrar
taxas para subsidiar os serviços? Isso porque nem todos os dados podem ser sempre
manipulados por software que já está no domínio público [Rya96].

Não se pretende aqui discutir o nível ou as características de software, hardware ou
equipamentos de telecomunicações necessários à implantação do governo eletrônico,
apenas se deseja demonstrar que outros fatores, hoje em domínio e mãos da iniciativa
privada, precisam ser controlados ou estar em harmonia com o setor público para que
se possa alcançar o objetivo desejado de uma nova forma de prestação de serviços ao
cidadão.

Seria interessante que a mudança na prestação de informações fosse planejada para
não se criarem problemas com a digitalização, ocorrida devido à inércia da
tecnologia.

2.2 GOVERNO ELETRÔNICO

Compreenda-se que o acesso eletrônico integrado às informações governamentais
deverá disponibilizar amplamente a informação ao cidadão, bem como melhorar a
prestação de serviços ao público e facilitar a troca de informações entre governos.
Por esse motivo muitas vezes se confundirá, ao longo do texto, a informação com a
prestação de serviços, uma vez que as mesmas estão tão intrinsecamente ligadas e
são indissociáveis. O tema vem sendo tratado sob diversas denominações. Nos EUA
([Gor97]) é o acesso às informações governamentais, enquanto que para o G8 é o
"governo eletrônico".
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2.2.1 FORMATOS DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL ELETRÔNICA

A informação governamental eletrônica pode ser distribuída por diversos meios e em
diversos formatos. A seguir, listamos alguns dos meios e formatos utilizados hoje,
mas que servem apenas como ilustração do que pode ser feito, uma vez que novas
tecnologias surgem a cada dia.

2.2.1.1 CD-ROM

Segundo Sawaya ([Saw99]) o CD-ROM (Compact Disc-Read-Only Memory) é uma
tecnologia de armazenamento óptico que permite a leitura (mas não a regravação) de
informações armazenadas em CD. Hoje um CD pode armazenar até 250.000 páginas
de texto, por meio da compactação, comportando 650 Mb de dados. É um veículo
capaz de armazenar música ou dados de áudio, texto, mapas, fotografias, imagens de
vídeo, bancos de dados e todo o tipo de dados numéricos e é atrativo por ser e estar
se tomando cada vez mais um meio muito barato de armazenamento da informação
[Rya96].

o CD-ROM está tão difundido que pode ser encontrado em bibliotecas e lojas de
música, sendo oferecido por jornais diários, como por exemplo a Folha de São
Paulo, com cursos ou enciclopédias para adultos e ·crianças. Já é um meio de
distribuição de informação conhecido pela população.

o Ministério da Previdência e Assistência Social, em associação com a DATAPREV
(Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social), distribui em CD-ROM
o SISLEX, um sistema que permite o acesso à complexa legislação, atos normativos,
jurisprudência e pareceres sobre a Previdência Social. Por meio do SISLEX, o
Ministério visa permitir acesso fácil e flexível à informação, de forma rápida,
segura e com alta disponibilidade. É um produto gratuito, atualizado periodicamente.

Podem ser produzidos CD-ROM bibliográficos, como um índice de textos existentes,
CD-ROM com banco de dados e CD-ROM com textos integrais, que tem como
exemplo de redução de custo o United States Code, vendido pelo Government
Printing Office pela primeira vez em duas formas de publicação: impresso por U$
1200,00 e em CD-ROM por U$ 36 [Rya96].

2.2.1.2 DISQUETES

Sawaya ([Saw99]) descreve disquete como um disco revestido por uma camada
magnética, utilizado para armazenamento de informações e que pode ser inserido ou
removido de uma unidade de disco.

Devido à sua pequena capacidade de memória em comparação com outras
tecnologias, o disquete tem sido usado mais comumente para backups e distribuição
de pequenos arquivos do que para armazenamento de dados. Comparados ao preço
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do CD-ROM, e considerando-se a quantidade de memória, os disquetes podem ser
considerados como um meio caro de armazenagem [Rya96].

o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) distribui alguns produtos em
disquete como, por exemplo, a Pesquisa Mensal de Emprego: série histórica 1990-
96IWindows ou o Cadastro de Espécies Vegetais de Importância Econômica. 1

o U.S. Census Bureau (EUA), no levantamento sobre finanças residenciais a ser
feito em 2001, pretende utilizar disquetes inclusive para a recepção de dados,
substituindo as oito folhas que precisam ser preenchidas pelo cidadão pesquisado.
Essa nova sistemática elimina discrepâncias de preenchimento e diminui os cálculos
a serem efetuados [SchOO].

2.2.1.3 ELETRONIC BULLETIN BOARDS (BBS)

Pode ser definido como um serviço computacional que permite ao usuário com um
computador e modem a capacidade de postar, ler e trocar mensagens e arquivos com
o serviço. Os BBS normalmente têm tópicos específicos ou giram em tomo de
determinado interesse ou propósito, proporcionando discussões e trocas de
mensagens ou de arquivos [Rya96].

Os BBS apresentam-se como o melhor meio de utilização da informática para certos
tipos de atividades:

• Transferência de arquivos pequenos.

• Transferência de informação para uma única via, ou seja, não interativa.

• Mensagens.

A desvantagem dos BBS é que normalmente eles não são muito intuitivos. Por
exemplo, para fazer uma transferência de arquivos (download) o usuário precisa
saber qual o método a ser utilizado (ymodem, xmodem, kermit, etc ...) e como iniciar
a transmissão para seu computador. Outro problema é que, diferentemente da
Internet, os BBS não são serviços anônimos, e a identificação do usuário pode não
estar complemente de acordo com o livre acesso à informação governamental
[Rya96].

Os departamentos de polícia nos EUA escolheram os BBS como meio de
comunicação com o cidadão. São fornecidos boletins, anúncios, levantamentos
estatísticos, preenchimento de ocorrências criminais e troca de mensagens e opiniões
com policiais [HanOO].

A Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (SUS) no Brasil disponibiliza, desde
janeiro de 1992, por meio de um serviço BBS, acesso aos bancos de dados do

1 Pesquisa efetuada em 21/08/2000 junto ao IBGE.
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DATASUS, O que inclui os cadastros de hospitais, as tabelas de procedimentos
médicos, além de software para manipulação desses bancos de dados.'

2.2.1.4 INTERNET

A Internet é uma ampla rede de computadores espalhada pelo mundo. Uma rede que
não é controlada por nenhum indivíduo, grupo ou organização [Rya96].
Muitos governos a têm imaginado como um excelente meio de disseminação da
informação governamental, bem como para a entrega de serviços, concentrando
esforços para o desenvolvimento de portais de acesso [G8g99a], [Dor98].

Segundo pesquisa efetuada junto ao mOPE (instituto brasileiro de pesquisas sobre a
América Latina), realizada em 2000, 19% dos habitantes das nove principais regiões
do país (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador,
Recife, Fortaleza e Distrito Federal) são internautas. Isso equivale a 7,2 milhões de
internautas. Além disso mais 4,7 milhões de pessoas pretendem acessar a Internet
nos próximos 6 meses.'

De acordo com Matinas Suzuki, diretor do iG, um provedor brasileiro de acesso à
Internet, das informações procuradas pelos usuários a informação governamental
aparece em quarto lugar." Isso vem ao encontro de uma pesquisa efetuada pela
FIND/SVP a qual indica que, do total de cidadãos norte-americanos que utilizam a
Internet, 46% procuram por informação governamental, comprovando o potencial da
Internet como meio de disseminação [Con97].

Uma das vantagens da disseminação da informação governamental pela Internet seria
a rapidez com que ela estaria disponível para os usuários, em comparação com o
tempo gasto pela Imprensa Oficial para imprimir e distribuir aos órgãos
governamentais a informação em papel. Outra vantagem é que a interface da Internet
é considerada muito amigável e diminui os custos com treinamento para que as
pessoas possam utilizá-la [New97].

Entretanto, a Internet apresenta algumas limitações. A divulgação da informação
depende diretamente das telecomunicações, que ainda apresentam linhas telefônicas
congestionadas e cruzamento de linhas, e os servidores de conexão têm limitações
tecnológicas quanto ao total de usuários que suportam num mesmo espaço de tempo.
Quedas nos sistemas por problemas técnicos diversos também desabilitam os
usuários, incluindo aqui os endereços de sites que desaparecem [And95].

Outro problema ainda, enfrentado pelo usuário brasileiro, é que a informação
governamental está muito dispersa na Internet, fazendo com que se despendam
alguns esforços para encontrá-la.

2 Pesquisa efetuada junto ao website www.datasus.gov.brem 27/09/2000.
3 Pesquisa efetuada junto ao site do IBOPE (http://www.ibope.com.br).
4 Palestra "Tecnologia e Cidadania: Internet Gratuita", realizada em 25/05/2000 no CONIP'2000 - VI
Congresso de Informática Pública.

http://www.datasus.gov.brem
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Os EUA têm dentre suas várias iniciativas na Internet, por exemplo, a
disponibilização de arquivos nacionais com informações para pesquisadores,
genealogistas e administradores de registros [Nat96], [Not95].

Na esfera federal e interagindo com a iniciativa privada, o Ministério das Relações
Exteriores do Brasil criou um site para ajudar pequenos e médios empresários nas
exportações. Por meio do Brazil Trade Net (http://www.braziltradertet.mre.gov.br). o
empresário pode ter acesso a pesquisas sobre o produto efetuadas pelo Itamaraty fora
do país e fazer contatos com empresas estrangeiras do seu setor de produção, de
forma simples, ágil e eficiente. O site dá ainda dicas de como exportar para quem
nunca efetuou uma transação como essa [Lis99].

O DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito) do Estado de Pernambuco,
baseado na idéia de que trânsito é cidadania, como locomoção, comunicação e
convívio social, criou um site que integra esses aspectos oferecendo educação no
trânsito, simulados para quem vai tirar a carteira de habilitação e a própria prova de
habilitação on-line, consulta à legislação, emissão de todas as guias de pagamento,
etc. O site diminuiu em 25% o número de atendentes no próprio DETRAN e reduziu
os custos de emissão de guias drastícamente'

A prefeitura de Porto Alegre já traz em seu site, além das informações turísticas,
serviços de interação com o cidadão. O usuário pode, por meio da Internet, solicitar
pavimentação, iluminação e esgotos, consultar processos da prefeitura, adquirir
valores e 2a via de IPTU e alvarás. O site mantém ainda links com várias secretarias
que também prestam serviços [SitOO].

2.2.1.5 SMART CARO

o smart card é um cartão de crédito com um microchip incorporado que contém
informações extensivas [Saw99]. É, na verdade, um cartão com um pequeno
computador embutido.

Entre as vantagens desse cartão estão a sua maior segurança em relação aos cartões
magnéticos a medida em que os dados armazenados são mais difíceis de serem
roubados do que nestes últimos, reduzindo assim fraudes, abusos e roubos [Dor97],
[Wag99]. Outra vantagem da utilização do smart card está na possibilidade de se
medir a performance do governo [Rad99].

Podemos citar as seguintes experiências governamentais com smart card ao redor do
mundo:

5 Palestra apresentada na CONIP 2000, por Franklin Azoubel, Diretor de Atendimento ao Usuário,
Rodolfo Araújo de Moraes Filho, Superintendente de Tecnologias de Informações, e Carlos Alexandre
Dias Perez, Chefe do Departamento de Sistemas Estratégicos, DETRAN-PE / FISEPE - Empresa de
Informática de PE, 23/05/.
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• A do governo do México, que emitiu cerca de 2 milhões de cartões para
fanu1ias pobres. São cartões utilizados para autorizações e selos de comida
com o principal objetivo de eliminar a fraude. Os leitores de smart card
utilizados são capazes de manter uma lista de cartões utilizados
abusivamente [Hon99].

• O governo da Suécia estipulou que, no ano de 1996, por meio do Fórum da
Alta Administração, realizado em 1995, todas as autoridades suecas seriam
acessadas por e-mail, e que no máximo três anos mais tarde o comércio
eletrônico estaria disponível para todas essas autoridades. Para a identificação
das autoridades no comércio eletrônico será usado o smart cardo O projeto do
smart card na Suécia é um esforço conjunto entre estados, condados e
municipalidades [Lin99].

O Ministério da Saúde planeja implantar nacionalmente o Cartão SUS, que a longo
prazo será um smart cardo Inicialmente, será lançado com tarjeta magnética, e
conterá informações sobre o paciente, incluindo seu histórico clínico. Dentre os
objetivos da implantação do smart card, entre outros, estão a melhora na eficiência
da prestação de serviços de saúde, a compensação financeira intermunicipal e
interestadual, a compatibilização dos sistemas de informações entre União, Estados e
Municípios sobre saúde e o conhecimento da realidade epidemológica da população
[Min99].

2.2.1.6 QUIOSQUES

Quiosque é um computador que oferece informações ao público por meio de um
terminal multimídia. É uma forma alternativa de oferecer serviços ao contribuinte
que não tem acesso a computadores ou à Internet [Gat99].

Dentre as experiências internacionais podemos citar a Inglaterra que disponibilizou
quiosques na cidade de Newham, com dados de segurança pública como iniciativas
anti-crime, apoio a vítimas, lazer dentro da cidade, questões de moradia, etc. Esses
quiosques foram disponibilizados em centros de compras e órgãos públicos [KalOO].
Hong Kong lançou serviços ao cidadão em quiosques, como pagamento de impostos,
registro de votação, renovação da carteira de habilitação e outros [CreOO].

Os quiosques também são bastante usados no Brasil para divulgação da informação
governamental. O Tribunal de Justiça de Sergipe permite a consulta de processos por
meio de quiosques disponibilizados em seus saguões. Por meio do projeto
Infosampa, a cidade de São Paulo espalhou em diversos locais públicos, quiosques
que oferecem serviços e informações como um guia de serviços públicos, agenda
cultural e de esportes, consulta a débitos do IPTU e serviço de atendimento ao
cidadão."

6 Pesquisa efetuada junto ao web site www.redegovemo.gov.br em jan. 2001.

http://www.redegovemo.gov.br
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2.2.1.7 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Existem ainda, outros modos de prestação de informações governamentais como o
telefone. Números gratuitos de informação com guias eletrônicos de dúvidas podem
ser usados. O Brasil apresenta serviços em telefones 0800, como , por exemplo, o
atendimento a reclamações da ANATEL, o atendimento sobre livros escolares do
Ministério da Educação e outros.'

Uma grande vantagem do telefone é que, se for de interesse legal, as mensagens
eletrônicas podem ser usadas como documentos públicos para perfeita transparência
do trabalho que é efetuado. As chamadas podem ser registradas e a resposta das
dúvidas ao usuário medida [Nat93b].

Que forma a informação governamental vai tomar? É difícil prever hoje, diante das
mudanças crescentes de tecnologia, seja devido às invenções ou aos
aperfeiçoamentos. É muito provável que mais de um meio eletrônico seja utilizado,
principalmente enquanto houver demanda para eles [Rya96], [Grim97].

2.2.2 COMÉRCIO ELETRÔNICO

Segundo Albertin ([Alb99]), comércio eletrônico (CE) é a realização de toda a cadeia
de valor dos processos de negócio num ambiente eletrônico, por meio da aplicação
intensa das tecnologias de comunicação e de informação, atendendo aos objetivos de
negócio.

O governo participa do comércio eletrônico sob diversos aspectos, seja como cliente,
produtor de serviços de natureza privada, de apoio ou criando valor aos serviços e
produtos da iniciativa privada, e ainda, como regulador eventual do livre comércio.
Por esse motivo, serão descritos a seguir alguns dos aspectos do comércio eletrônico
e sua inserção no governo eletrônico.

2.2.2.1 GOVERNO ELETRÔNICO COMO CLIENTE E FORNECEDOR

O comércio eletrônico não é apenas uma vantagem para o governo, mas também uma
necessidade de adaptação dos seus procedimentos junto ao mercado. Revendo seus
processos de negócios, o governo deverá ser capaz de vender e comprar produtos e
serviços eletronicamente [BowOO].

O governo do Canadá acredita inclusive que, ao utilizar a Internet para entrega de
serviços e informações, está se encorajando a difusão do comércio eletrônico para as
empresas comerciais. O governo estaria se posicionando como um usuário modelo
[The99].

7 Pesquisa efetuada junto ao web site www.brasil.gov.broficial da República Federativa do Brasil, em
dez. 2000.

http://www.brasil.gov.broficial
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Imagine, por exemplo, que o Departamento de Informática da Justiça Federal precise
comprar cartuchos para impressora. Tratando-se de uma pequena compra, o
Departamento utiliza-se da modalidade de compra convite", que consiste na compra
do produto diretamente do vendedor, sem a necessidade de se elaborar um edital e .
sem a conseqüente demora nesse processo. Ao escolher os três participantes do
convite, o administrador público não necessita ter as empresas previamente
cadastradas. Escolhe dentre três de sua preferência e envia para as mesmas um
convite de compra. Essas empresas apresentam então suas ofertas para a
Administração Pública, que escolhe dentre as três a melhor oferta.

Ora, o administrador público que faz a compra por esse método acaba nem sempre
fazendo o melhor negócio para o governo. Primeiro porque, como as empresas não
precisam ser cadastradas, o administrador fará a escolha das mesmas no seu escopo
de conhecimento. Segundo porque, o administrador pode julgar, por exemplo, que ao
escolher comprar os cartuchos de uma empresa do seu estado e de sua cidade, esteja
fazendo a melhor escolha eliminando os custos do frete. Pode, entretanto, haver em
outro estado uma empresa que venda o mesmo produto final a um preço final menor.

O tempo de aquisição do material deve obedecer ao tempo mínimo para escolha das
empresas a serem convidadas, ao tempo que elas levam para receber os convites e
responder aos mesmos e, ainda, ao tempo para escolha das empresas e para a
contratação propriamente dita.

Num sistema eletrônico de comércio, o governo poderia ter uma lista completa de
todos os comerciantes e prestadores de serviços de interesse do mesmo, que se
cadastrariam em uma central e à qual todos os órgãos do governo teriam acesso. Ao
fazer uma requisição de compra, o administrador público informaria ao sistema que
produto gostaria de obter e quais as características essenciais e relevantes do mesmo.
Imediatamente, o sistema faria uma busca apresentando o produto ou serviço que
melhor se enquadrasse às exigências, com o melhor preço. O pedido poderia ser feito
pela Internet ao comerciante que, reconhecendo a identificação eletrônica do
administrador, o autorizaria a fazer a compra.

O sistema faria, ainda, a ordem de pagamento eletrônico. Tudo isso em poucos
minutos, restando ao administrador apenas aguardar a chegada do pedido. O
comércio eletrônico permitiria ao governo fazer compras mais rapidamente, obtendo
melhores preços, reduzindo custos dos processos e com menos erros [LauOO],
[New98].

Nos EUA, a General Services Administration e a Defense Logistics Agency já se
utilizam do sistema de comércio eletrônico para abastecer todas suas agências
subordinadas. Cinco mil contratos são mantidos na Internet para interação com o

8 Convite - é segundo Heli Lopes Meirelles, "a modalidade de licitação mais simples, destinada às
contratações de pequeno valor, consistindo na solicitação escrita a pelo menos três interessados do
ramo, registrados ou não, para que apresentem suas propostas no prazo mínimo de cinco dias
úteis.(Art. 22 § 3° da lei LEI-008666 de 21/06/1993)
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setor privado. Cada agência subordinada a esse sistema de compras utiliza cartões de
compras com autorizações especiais para seus usuários [Mes96].

Desde 2000 está disponível no Brasil uma nova modalidade de compras, o pregão
eletrônico. Os participantes que desejam vender seus produtos fazem lances
eletrônicos até se chegar ao menor preço. Além de diminuir os custos burocráticos e
o tempo de compra e venda, essa experiência demonstrou, para a compra de bens que
possam ser descritos objetivamente, economias de até 68% no caso de compra de
remédios do Ministério da Saúde [GovOlb].

2.2.2.2 GOVERNO ELETRÔNICO COMO AGREGADOR DE VALOR

A agregação de valor ocorre quando o governo eletrônico, disponibilizando seus
produtos e serviços na Internet, potencializa aplicações do CE. As aplicações são
potencializadas com a descoberta de novos produtos e mercados, com a adição de
novas customizações em função dos clientes, com entrega mais rápida dos produtos e
serviços, uma vez que há redução do ciclo de vida dos produtos ou alteração do meio
de entrega, com aumento da segurança dessa entrega [Cze98], [Kos97].

Desse ponto de vista, podemos dizer que a participação do governo na integração
eletrônica do mercado do qual faz parte, contribui para a alavancagem estratégica
citada por Albertin ([Alb98]), da capacidade tecnológica dos envolvidos, bem como
do conteúdo da informação por eles utilizada ou criada.

Fecha-se um ciclo em tomo do governo. Ao fornecer informações aos participantes
do CE, agregando valor a seus produtos, o governo receberá também produtos de
maior valor.

Dado o potencial do CE no país ([Mil99]), o governo brasileiro teria muito valor a
agregar aos produtos nacionais por meio da interação com esse setor.

O governo da Austrália criou um portal para empresas eletrônicas a fim de diminuir
os procedimentos de registro nos diversos órgãos departamentais. Ao atualizar seus
dados no portal, a empresa os estaria atualizando em todos os órgãos. Para a
empresa, seu trabalho de negociação ou cumprimento de obrigações com o governo é
facilitado, além do que, a integração e a publicidade dos atos praticados no portal
catalisam o comércio eletrônico [DoiOO].

2.3 INFORMAÇÕES INTERGOVERNAMENT AIS

A administração das informações intergovernamentais trata da troca de informações
horizontalmente entre governos, verticalmente entre estados, municípios e a
federação ou entre governos nacionais [Int98a].
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2.3.1 GOVERNO NACIONAL

Pouco a pouco os órgãos têm utilizado a tecnologia, criando sistemas altamente
complexos, para melhorar os serviços oferecidos ao público. Isso, entretanto, gera
muitas vezes redundância de dados.

o modelo de entrega de serviços do governo, bem como suas operações em que cada
nível de governo inicia implementa e administra os programas dentro da sua própria
estrutura e cultura, não é a forma mais adequada para a troca de informações
intergovernamentais.

A tecnologia, por sua vez, serve como meio para a criação de oportunidades para o
governo federal, estadual e municipal trabalharem juntos [New97]. Essas
oportunidades vêm, inclusive, da melhor capacidade de comunicação que esses
órgãos passam a ter entre eles e com o próprio público, seja por fac-símile, correio
eletrônico ou pela Internet.

o número de parcerias que podem ser feitas no setor público tende ao infinito. A
parceria pode vir de um município com outro, com o estado ou com o governo
federal; da esfera legislativa com o executivo ou judiciário; de um ministério para
com outro, etc.

Para uma pessoa tirar passaporte, por exemplo, é necessário apresentar na Polícia
Federal a certidão de nascimento ou o Registro Geral (R.G), bem como,
comprovação de quitação com as suas obrigações junto à Justiça Eleitoral. Ora, o
governo já dispõe dessas informações, só que em outros órgãos, inclusive de outra
esfera de Poder, nesse caso, a Justiça Eleitoral.

É necessário um esforço no sentido de que os órgãos compartilhem dados, tomando
desnecessário ao cidadão a reapresentação de informações. A integração dos sistemas
pode melhorar o custo, a eficiência e a qualidade dos serviços oferecidos, além de
diminuir a duplicidade de esforços. Mais correlações podem ser feitas entre os
diferentes setores do governo. Esse, entretanto, é um longo processo de aprendizado
conjunto e é preferível, para todos os níveis, que a transição seja suave.

No Brasil, um exemplo de integração entre mais de um órgão governamental e
inclusive com a iniciativa privada foi obtido pelo SISCOMEX (Sistema Integrado de
Comércio Exterior). São 54 mil usuários entre órgãos do governo, importadores,
exportadores, despachantes aduaneiros, transportadores e depositários. São
controladas as atividades de licenciamento, despacho aduaneiro e controle cambial,
relativas às operações de importação de responsabilidade da Secretaria de Comércio
Exterior (SECEX), da Secretaria da Receita Federal e do Banco Central do Brasil
(BACEN).
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2.3.2 PARADA ÚNICA DE SERViÇOS

A total integração dos órgãos governamentais, chamada aqui de parada única de
serviços, é a idéia de que o cidadão pudesse ir ao guichê eletrônico governamental,
pedir e obter qualquer serviço ou informação. A informação seria integrada entre os
órgãos, de forma que o cidadão não precisasse saber quem é o responsável por ela
nem locomover-se entre órgãos.

Diversos países têm tentado chegar a essa solução, utilizando-se de meios de
distribuição da informação como quiosques e Internet. As soluções, todavia, ainda
estão incompletas [Ree99], [DorOO].

o cidadão espera receber do governo excelentes serviços, pelo menor custo, que
sejam rápidos e eficientes. Não interessa para ele, ou muitas vezes ele nem sabe, se é
o governo federal, estadual ou municipal que está prestando o serviço. A visão do
cidadão é a do governo como uma entidade única [GruDO].

Na Receita Federal não é incomum, o cidadão questionar portelefone o funcionário a
respeito de como pode-se tirar o passaporte (objeto pertinente à Polícia Federal) ou o
título de eleitor (objeto pertinente à Justiça Eleitoral).

2.3.3 COORDENAÇÃO DA INTEGRAÇÃO

Harvard ([Har98b]) sugere que em empreendimentos com muitos parceiros, para se
evitar muitos conflitos e ainda problemas de direção quanto ao projeto, criem-se
órgãos com pessoas especializadas, que podem até prestar serviços temporariamente,
para a organização e a implementação das parcerias tecnológicas.

Nos EUA, analisando o uso de TI pelo Customs Service, The Immigration and
Naturalization Service e o State Department, ao checar os nomes das pessoas que
entravam no país, verificou-se uma multiplicidade de esforços. O OMB (Office of
Managment and Budget) coordenou então a criação, conjuntamente com as três
entidades, de um sistema único, que refonnulou os processos. Com esse sistema os
agentes podem atualmente checar os nomes e inspecionar bagagens com maior
velocidade e garantia do cumprimento da lei [Nat93b].
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Por outro lado, três escritórios do Departamento de Agricultura americano, sem uma
coordenação centralizada, quando procuraram desenvolver um sistema
compartilhado que melhorasse a administração de compra e tabelamento de
alimentos, fracassaram. Cinco anos após o início do trabalho, não se tinha
estabelecido um mecanismo de soluções para desacordos que surgissem quanto aos
testes, instalação e manutenção do sistema [Nat93b].
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2.3.4 BARREIRAS E DESAFIOS À INTEGRAÇÃO

A consistência dos serviços governamentais não é tão simples. A bibliografia aponta
como sendo as principais barreiras às integrações governamentais [Eng98], [TorOO],
[Nat97], [Pub98b]:

• Dificuldade de planejamento e implementação.

• Restrições de financiamento (ex. disponibilidade de fundos ou
flexibilidade) .

• Falta de confiança e conflitos culturais entre os parceiros.

• Resistência à colaboração.

• Necessidade de empowerment político.

• Incompatibilidades tecnológicas.

• Falta de otimismo sobre projetos futuros.

• Barreiras legislativas, políticas e administrativas para a troca de dados.

• Cidadãos sem acesso tecnológico.
• Confusão dos cidadãos sobre onde obter os serviços.

• Comunicação para a identificação de oportunidades.

A falta de confiança reside basicamente no fato de que o outro não irá proteger a
informação. No caso de barreiras de financiamento para alguns projetos, a
quantidade de dinheiro necessária para seu desenvolvimento é tão grande que os
gerentes de projeto acabam por optar por um método similar à construção de
catedrais na Europa. Quando se arrumam mais fundos, se constrói mais uma parede.

o INFOCID, uma solução portuguesa para a informação intergovemamental,
comprova as observações acima. A meta do Sistema Português Interdepartamental de
Informações é em uma única fonte de informações, disponível em quiosques
públicos, resolver todas as necessidades do cidadão. Hoje o sistema cobre 100
municípios, visando ainda chegar aos 5.000 [G8g99a].

A experiência portuguesa do INFOCID observa que, para essa idéia dar certo, é
necessário cooperação. O início do projeto foi muito difícil, pois a tendência
observada nos diversos órgãos que deviam cooperar era de competitividade. As
pessoas também acreditavam pouco em inovação no setor público, e a administração
do próprio processo de mudanças foi difícil em função das rápidas evoluções da
tecnologia. O sucesso da implementação foi criar a sensação organizacional de se
estar compartilhando uma comunidade de informação, dinâmica e sensível às
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mudanças de necessidades dos clientes, por meio de uma liderança persuasiva,
discreta e tateadora quanto aos individualismos nas relações de desenvolvimento do
sistema.

São considerados como desafios para a completa integração da informação entre
governos [Off98]:

• Desenvolver soluções para os problemas sem perder o foco jurisdicional e as
questões políticas.

• Trabalhar pelo benefício do grupo e não do órgão.

• Criar um método de manter toda a equipe junta.

• Estabelecer canais de comunicação para situações não previstas.

• Desenvolver um processo de tomada de decisões, quando poder e autoridade
estiverem fragmentados.

• Executar a reengenharia de processos.

• Estabelecer o comprometimento da liderança com a integração.

• Determinar os responsáveis pela integração e as formas de avaliação do
processo.

2.3.5 COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIAS TECNOLÓGICAS ENTRE GOVERNOS
NACIONAIS

Os governos possuem muitas questões políticas e econômicas semelhantes. Uma
troca de informações sobre as melhores práticas e sucessos na utilização da
tecnologia da informação pode ajudar a fornecer ao cidadão melhores serviços
[Gor97].

Dentre as expenencias internacionais, os Estados Unidos compartilharam com a
Inglaterra o sistema de padrões de serviço ao usuário, sugerido pela própria
população inglesa. A comunidade européia forneceu sua experiência com a
implantação da tecnologia do smart cardo E a Nova Zelândia apresentou dados sobre
como operar organizações baseadas em performance.

., .
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Por sua vez, o governo americano ofereceu ao governo maltês, sua experiência sobre
o sistema agrícola de registro de dados sobre a produção das fazendas e as
respectivas práticas de mercado.

A vantagem da troca de experiências entre governos é o conhecimento antecipado de
possíveis gastos imprevistos, de gastos desnecessários com tecnologia errada ou



21

avaliação de necessidades, e de soluções alternativas para problemas. Esse
conhecimento antecipado acaba não só por reduzir o custo geral do planejamento e
implantação do sistema informatizado, como também podem ajudar a calcular
orçamentos necessários.

Outra vantagem do compartilhamento de experiências com outros países ou com
outros órgãos é que ele pode servir como forma de se medir o desempenho em
relação à utilização potencial da tecnologia. Seria uma espécie de medida de
produtividade ou, ainda, de performance dos programas.

2.3.5.1 PROGRAMAS INTERNACIONAIS

Existem programas internacionais para compartilhamento desse tipo de utilização da
tecnologia a serviço do cidadão. Dentre eles destacamos, por exemplo, o G8
Government On-Line (GOL) program, o Public Managment Program da
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), a United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNES CO) e o
International Council for Information Technology in Government Administration
(ICA).

O G8 enfatiza inovações para se fornecerem melhores serviços aos cidadãos. Dentre
os projetos produzidos pelo G8 está o G8 Government On-line, do qual o Brasil faz
parte, que é um projeto internacional para a entrega de serviços e informações on-
Une ao cidadão. Nenhuma área do governo é excluída, embora exista uma maior
concentração nos aspectos de aplicações finais ao usuário [G8g99b].

Todos os projetos selecionados pelo G8 são exemplares, com benefícios SOCIaiS,
econômicos e culturais, tangíveis e claros, para se demonstrar ao público o potencial
da Sociedade da Informação e dar significado a esse conceito. O órgão permite e
habilita a cooperação entre os participantes do G8, embora não exista nenhum
comprometimento formal de participação por parte dos países membros. Esse projeto
reconhece ainda a participação e benefícios de organizações privadas e do terceiro
setor nos seus subprojetos.

A OECD estuda as aplicações, desenvolvimento e impactos da infra-estrutura global
de informações. Analisa as implicações sociais e econômicas das informações e
serviços eletrônicos. Objetiva, principalmente, as trocas de expenencias
internacionais governamentais e comerciais. Existem estudos da OECD, por
exemplo, sobre a proteção da informação pessoal no ambiente tecnológico,
formulações políticas relacionadas à tecnologia, medidas de informatização e
levantamentos estatísticos."

A UNESCO mantém o Observatório sobre a Sociedade da Informação, que executa
levantamentos acerca da conscientização dos desafios éticos, legais e sociais trazidos
por novas tecnologias. Ela procura estar atualizada em função da evolução da

9 Pesquisa efetuada no site oficial da OECD (http://www.oecd.org/dsti/sti/it/infosoc/index.htm).
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Sociedade da Informação em níveis nacionais e internacionais, a fim de facilitar a
participação e o desenvolvimento dos países membros. 10

o ICA é uma organização de 30 anos, com membros de 25 países, que apóia a alta
administração do governo na formulação da política de tecnologia, a fim de melhorar
a eficiência e eficácia da administração governamental. Essa organização tem
enfatizado recentemente a utilização de programas eletrônicos de governo. I I

Resumindo, a parceria entre governos permite que se aproveite de especialidades
específicas, que se compartilhem experiências, inovações e investimento, e minimiza
os riscos [Can99]. Compartilhar experiências é deixar de reinventar a roda [Gor97].

2.4 CUSTO E ORÇAMENTO

2.4.1 CUSTOS

É claro que, para incentivar o governo às mudanças eletrônicas, é preciso primeiro
fornecer orçamento aos órgãos. Isso para que eles possam operar, manter e
modernizar os sistemas a serem implantados [TheOO].

Os custos do governo eletrônico, como conseqüência da implementação de TI, são
tipicamente custos complexos, estabelecidos em programas que duram muitos anos,
exigindo assim um orçamento que possa ser distribuído por esses anos. Existem
sempre circunstâncias imprevisíveis que geram a necessidade de reajustes de
orçamento, nem sempre tão flexíveis.

Além dos planos plurianuais, os EUA acrescentaram à sua legislação uma nova
estratégia orçamentaria que permite verificar o quanto a implantação do governo
eletrônico gera de economia para cada órgão governamental. O orçamento anual,
cujas sobras voltariam para a origem, pode ser retido para o novo ano, no montante
do total de economias que o novo serviço proporcionou ao órgão [Nat93b]. Ou,
ainda, as economias podem ser aplicadas em um fundo único que administre projetos
de inovação entre órgãos [Nat93d]. Para isso precisam ser estabelecidos, entretanto,
parâmetros a fim de se medirem as economias exatas com o governo eletrônico. Essa
filosofia também está no projeto do governo brasileiro [GovOla].

Segundo Gore ([Gor97]), a reengenharia de processos não deve significar apenas
nova tecnologia e produção em série. Significa realocar os gastos de dinheiro, de
forma que os novos serviços produzidos possam se auto financiar. As mudanças nos
serviços prestados pelo governo não devem representar aumento no orçamento, mas
sim economias.

lO Pesquisa efetuada no site oficial da UNESCO
(http://www.unesco.org/webworldlobservatory/aboutlindex.shtrol).
II Pesquisa efetuada no site oficial do ICA (http://www.ica.ogo.gov.au/icallindex.html).
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Nem sempre, entretanto, a digitalização da informação governamental implica em
redução de custos para o governo, embora existam expectativas otimistas a respeito.

A experiência das Depository Librarys americanas demonstrou que o custo
aumentou, sem a contrapartida de economias ou novas receitas. Com a
informatização dos documentos públicos essas bibliotecas, que tinham a função legal
de disseminar a informação, passaram a distribuí-la em mais de um meio, eletrônico
ou não. Além dos custos usuais, e a fim de se manipular as novas informações
recebidas em CD-ROM ou disponíveis na Internet, foi necessário efetuar gastos com
hardware, software, treinamento de funcionários e gastos com novo pessoal para
auxiliar o público no acesso à informação digitalizada [Rya96].

Como será dito posteriormente, quanto maior a segurança necessária, também maior
o custo. Alguns usuários, entretanto, precisam de baixos níveis de segurança e não
estão dispostos a pagar muito caro por isso. Outros não se importam com o preço que
vão pagar. Ainda que esse cidadão disposto a pagar pela segurança a deseje, como
esse valor será repassado para o mesmo e quem suportará financeiramente os gastos
de implantação do sistema? O governo? Como conciliar então as necessidades do
cidadão que precisa de segurança e o que não quer ter muito custo com a mesma
[Rya96]?

Algumas aplicações com alto grau de segurança devido ao custo podem, inclusive,
não ser viáveis.

2.4.2 FINANCIAMENTO

Heeks ([Hee99]) sugere uma possível solução para os gastos na implantação de
qualquer sistema eletrônico. Como receber mais fundos nem sempre é possível para
o governo, vender a informação pode esbarrar em questões legais, fundos
estrangeiros não são constantes para mudanças de longo prazo, embora existam, a
técnica que tem dado mais sucesso, segundo o autor, é terceirizar o desenvolvimento
e implantação do sistema, pagando-se à iniciativa privada somente se houver sucesso
de implementação. Esses arranjos dão ainda mais certo se permitirem aumentos de
rendimentos, redução de gastos e de riscos para o setor público.

É claro que essa não é a única solução e pode ser discutida base nos com diversos
prós e contras, o que serve para reenfatizar que as compras de TI devem ser tratadas
como um tema específico.

Outra saída do governo para subsidiar a implantação e, mudança no sistema ~e
serviços é cobrar pela informação [Int98b]. Entretanto, se a informação for pag~,
precisa-se determinar como será feito o cálculo do preço por meio de disseminaçãb,,:-
Deverá haver uma padronização de custos para toda a informação governamental ou
cada órgão estabelecerá a forma de cálculo para distribuição de informação, baseado
seja no custo de coleta, no software de acesso ou nos custos de distribuição?
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Patterson ([PatOO])propõe, que se aceite ajuda em dinheiro de empresas privadas em
troca de marketing ou de melhora nas relações com o governo. A iniciativa privada
poderia também informatizar os dados governamentais, como será citado no item
sobre disseminação da informação, gerando assim novos fundos.

Os EUA relatam rendimentos com a utilização de web sites. Muitas agências
economizaram devido à diminuição dos custos na impressão de papel e de pessoal
[SymOOa]. O Departamento de Comércio americano, ao mudar seu sistema de
prestação de informações para a Internet, aumentou em quatro vezes os pedidos de
serviços de informação, elevando seus rendimentos de US$ 1000, em 1994, para US$
1 milhão em 1996. Hoje órgãos como o National Technical Information Service
chegam a fornecer novos produtos e serviços, alcançando grupos de interesse antes
não previstos e que também aumentaram seu orçamento [Ber97].

Se não houver fundos suficientes para todas as iniciativas de governo eletrônico,
podem ser escolhidas aquelas que, por exemplo, tiverem mais valor, seja em termos
de investimento, risco ou retorno. Um critério mais completo de escolha deveria
levar em consideração, ainda, para cada órgão, a melhora de atividades internas, a
competência legal para a realização da tarefa, sua interconexão com outros órgãos, o
comprometimento da liderança dos órgãos envolvidos e a participação da iniciativa
privada no processo.

Um ponto importante, que também deve ser lembrado, é que pode-se mudar a
realidade de custo de projetos, compartilhando-se infra-estrutura e compras em
escala. Isso pode ser implantado se houver um planejamento de integração da
informação [Hee9].
O financiamento brasileiro do governo eletrônico prevê o investimento de recursos
para a implantação de infra-estrutura tecnológica advindos de fontes como o Fundo
de Universalização dos Serviços de Telecomunicações [GruOO]. Existem projetos
como o Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Municípios
Brasileiros, que trabalham com dinheiro público, e que financiam a aquisição de
soluções técnicas, incluindo microcomputadores, impressoras, leitores ópticos de
barras e software básico [Izi99].

2.4.3 PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA

O setor privado pode criar o clima e oportunidades para mudanças no setor público,
oferecendo formas de se aumentarem a eficiência e a produtividade, de se baixarem
os custos e se reduzirem os esforços, promovendo um governo eletrônico com
soluções boas para ambos os lados. Novas idéias e experiência administrativa podem ~
ser aproveitadas do setor privado [GoI97]. A iniciativa privada, por meio da parceria, q
poderá, inclusive, ajudar a promover padrões técnicos e a indicar barreiras
normativas, ou, ainda, podem-se compartilhar especialidades.

Um exemplo desse tipo de parceria é a do INFOCID (item 2.3.4) com o Multibanco,
uma cooperativa entre diversos bancos portugueses para pagamentos e outros
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serviços. Como nas suas relações com o público, o governo já usava o Multibanco
para pagamento de impostos e taxas, foi feita uma associação com o mesmo para a
implantação do INFOCID em 5000 quiosques Multibanco [G8g99a].

Outra vantagem que o governo poderia obter do setor privado é que, normalmente,
este último, é o primeiro a adaptar-se a novas tecnologias para melhorar o serviço aos
usuários [Nat93b].

O governo é, inclusive, um mercado interessante para o teste piloto de produtos
comerciais, dado seu alto volume, como seria o caso da implantação de um smart
card como cartão de identificação do cidadão. É claro, também, que o setor privado,
ao enfrentar uma parceria desse gênero com o governo, desejará ter diminuídos os
seus riscos de investimento. Isso exige, pelo menos do governo, um
comprometimento de que os projetos serão efetuados até o fim. Apoiar a iniciativa
privada nesses esforços só beneficiará o próprio governo.

2.4.4 DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO

A disseminação da informação não precisa ser efetuada somente pelo governo. A
iniciativa privada poderia fazer isso paralelamente ou suplementarmente, criando um
novo mercado lucrativo. Os dados governamentais são baratos, existem em grande
quantidade e são valoráveis economicamente, tal que esse tipo de demanda pelo setor
privado pode surgir [Rya96].

Nos Estados Unidos empresas de software disponibilizam sistemas que acessam
dados brutos governamentais e permitem pesquisas mais sofisticadas, elaborando
cálculos e criando índices, que exigem sistemas ou equipamentos especiais. A
solução pode ser boa em termos de custos, mas existem exemplos de conflitos
gerados. Os EUA permitiram que muitas das decisões jurídicas fossem
informatizadas e comercializadas pela iniciativa privada. O próprio governo pagava
taxas para acessar essas informações. Um grande número de cidadãos sentiu-se
afrontado em ter que pagar por uma informação que acreditavam ser de obrigação do
governo fornecê-la e que, inicialmente, era propriedade do mesmo [Qui96].

Já no Brasil, é o caso, por exemplo, do CD editado pela Saraiva que fornece a CLT,
comentada por juristas famosos, de forma interativa, com índices de fácil
localização. O software de acesso procura artigos por assunto de forma bastante
rápida.

Muitos sites comerciais da Internet, como é o caso do Cadê brasileiro ou do
LookSmart ([80p97]) americano, têm disponibilizado ligações a informações
governamentais com acréscimo de valor aos serviços prestados aos usuários. É uma
prestação de serviços que não fere qualquer regra de distribuição da informação pois,
as ligações são muitas vezes a próprios sites do governo, vindo a facilitar a vida do
cidadão, que passa a ter mais uma opção para acessá-lo.
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Questões como o custo dos dados ou propriedade dos mesmos devem ser levadas em
consideração ao se especificar qual o papel do setor privado na distribuição de
informação governamental e, também, o controle dessa informação para interesses
particulares.

A conclusão é que pode haver uma coexistência pacífica entre governo e iniciativa
privada. Todos os interesses podem ser protegidos.

Como demonstram os exemplos apresentados neste tópico, embora haja até previsão
de economia a longo prazo, a fim de se criar o governo eletrônico são necessários
gastos iniciais, para os quais deverá ser previsto orçamento. A longo prazo, podem-se
até desenvolver meios da tecnologia se auto patrocinar por meio de taxas cobradas
por serviços específicos, ou através das economias por ela geradas [Nat93b].

2.4.5 INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA

Este item pretende apenas pincelar os pontos de contato entre infra-estrutura
tecnológica e governo eletrônico, uma vez que o primeiro tema é bastante amplo e
merece uma dissertação a parte. Mas precisa ser mencionado porque o acesso às
informações governamentais deve ser pensado no plano geral de TI. O acesso
governamental à informações está diretamente ligado à administração estratégica da
tecnologia junto à missão dos órgãos.

O uso e aproveitamento que os cidadãos farão da sociedade da informação dependerá
da construção e infra-estrutura de informação do país. O Canadá, por exemplo,
acredita que índices como: gastos em tecnologia da informação e comunicação; grau
de competitividade do setor de informação e comunicação; grau de competitividade e
liberalidade na política e regulamentação de comunicação; modernização do sistema
de comunicações; preço dos serviços de comunicação; penetração de novas
tecnologias e educação tecnológica são indicadores da posição do país no
desenvolvimento da sua infra-estrutura de informação [The99].

A visão de um governo eletrônico exige hardware, software e equipamentos de
telecomunicações para que possa haver o fluxo dos dados por meio da infovia (via da
informação) governamental. Conjuntamente, deve haver o desenvolvimento de
políticas, procedimentos e padrões de apoio ao desenvolvimento e operação de
serviços que usam componentes físicos e tecnológicos [Nat93b].

Isso garante, por exemplo, que os equipamentos sejam compatíveis para a
comunicação dos dados e que padrões de segurança sejam mantidos. Além do que, o
compartilhamento de recursos implica em redução de duplicações, redundâncias e
custos, aumentando-se a qualidade nos serviços.

É o caso da padronização do software que estará a disposição do cidadão para
manipulação das informações. Quanto mais amigável o software de acesso, e se
houver uma padronização dessa amigabilidade em diversos órgãos, menos pessoal
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interno precisa ser treinado e retreinado para poder atender ao usuário final, evitando
gastos de tempo e dinheiro ou ainda o freqüente uso para não se perder a habilidade.
E o cidadão que já sabe se comunicar com um órgão, saberá fazê-lo também com
outro que utilize a mesma infra-estrutura.

2.4.5.1 GOVERNMENT SERVICES INFORMATION INFRASTRUCTURE (GSII)

Diversos governos têm elaborado planejamentos de infra-estrutura visando
estrategicamente o governo eletrônico.

o governo americano está se esforçando para a criação da NU (National Information
Infrastructure) [Nat94a]. A NU consiste de milhares de redes interconectadas e
interoperantes, sistemas de computadores, televisões, fax, telefones e outras
aplicações da informação, bancos de dados e serviços (isto é, bibliotecas digitais), e
pessoas que possam construir, manter e operar esses sistemas [Nat95].

Da NU, a parte utilizada para ligar as pessoas e os serviços do governo é chamada de
GSU (Government Services Information Infrastructurej.V

A GSU é composta por todos os serviços eletrônicos e caminhos que apoiam as
operações governamentais, como os sistemas que facilitam pagamentos eletrônicos
de serviço, os usos governamentais para comunicação de voz e dados, redes internas
dos órgãos e todo o conjunto de informação que o governo deixa disponível [OffOO],
[Nat95]. Essa estrutura é que permitirá a verdadeira integração entre os órgãos e seus
respectivos bancos de dados, permitindo que funcionários de diferentes agências
trabalhem juntos eletronicamente, suportando a privacidade dos dados e estando
preparada para situações emergenciais.
São objetivos da GSU:

• A aquisição, em tempo e com custo adequado, de TI, bem como sua
administração, a fim de se apoiar os serviços governamentais.

• A formação de uma infra-estrutura de tecnologia coordenada, interoperável,
segura e compartilhada por todo o governo, que possa ser apoiada por diversos
fabricantes e fornecedores e possa ser acessada por portadores de deficiência.

• A formação de um corpo bem treinado de profissionais administradores de TI,
para o desenvolvimento e aquisição de material e projetos.

2.4.5.1.1 Administração da GSll

o governo dos EUA acredita que para se criar a GSU e manter sua evolução, é
necessária uma administração centralizada que estabelecerá políticas, prioridades e
programas de atividades, como metas financeiras, de pessoal, estabelecimento de

12 conceito criado pelo Government Information Technology Services(GITS), EUA.
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padrões técnicos, etc. Paralelamente a essa administração centralizada estará a
administração por grupos de afinidade, como educação, saúde, força pública, etc.

Ao se planejar a GSII, entretanto, é preciso tomar medidas para se avaliar as infra-
estruturas existentes e integrá-las com a infra-estrutura futura desejada. Os sistemas
eletrônicos já existentes no governo, além de medidos, poderão, também, ser objeto
de reengenharia.

O importante para a obtenção de uma estrutura integrada é que devem ser
identificadas as responsabilidades de cada órgão. E para a completa integração dos
órgãos é necessano que absolutamente todos eles estejam interligados
eletronicamente, ainda que seja por um simples sistema de e-mail [Nat93b].

Os EUA citam aspectos da infra-estrutura que devem ser pensados e que são
praticamente obrigatórios para a obtenção do governo eletrônico. São eles a
interligação dos órgãos governamentais por correio eletrônico, a integração das redes
de computador, a consolidação de um centro de processamento eletrônico, o
estabelecimento de meios de comunicação sem fio e a melhora dos veículos de
compra eletrônica para o governo.

2.4.5.1.2 Infra-estrutura brasileira

A infra-estrutura necessária para o governo eletrônico no Brasil ainda é muito
precária. Cada órgão mantém soluções específicas e separadas de telecomunicações,
gerando desvantagens para o governo, especialmente em custos, que poderiam ser
diminuídos com o aumento da banda em uma contratação única [GruOO]. O mesmo
acontece no caso das redes, que inclusive são despadronizadas. A TI tem sido
utilizada no governo mais para as atividades meio do que para a atividade fim. Não
têm sido priorizadas as interfaces amigáveis com os usuários e as soluções
exageradamente técnicas são predominantes.

São metas brasileiras, seguindo a linha de infra-estrutura americana, a ampliação do
acesso à Internet, a integração das redes existentes no âmbito da Administração
Pública por meio do Br@sil.gov e de sistemas, o compartilhamento de recursos e a
otimização de compras de TI [GovOla].

Comprovando a intenção brasileira em patrocinar o governo eletrônico, foram gastos
com tecnologia da informação em 2000, R$ 2,1 trilhões, cuja previsão de aumento,
até 2004, será de 50%. Esse valor coloca o Brasil em 6° lugar em gastos
governamentais com TI, que são direcionados a compras de software e serviços de TI
para todos os órgãos. O governo federal é responsável pela maior parte desses gastos,
especialmente na área de telecomunicações [BraOl].

mailto:Br@sil.gov
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2.4.5.2 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

A inovação tecnológica é um objetivo importante para a construção e manutenção da
GSII.

A TI, não fugindo das leis brasileiras de compra e licitação, adota atualmente
procedimentos de compra lentos, mas criados para não haver grandes desperdícios de
dinheiro do governo. Embora permitam a competição entre aqueles que se propõe a
oferecer serviços e produtos, as normas de compras não são adequadas para
implementações rápidas de TI.

Um dos principais motivos de demora na compra de equipamentos é a emissão de
papéis como solicitação formal de compra, editais, prazos para apresentação de
documentação, pagamentos, emissão de contratos, etc. Isso pode ter como
conseqüência ruim a defasagem entre o que o governo está comprando e a tecnologia
de ponta e o rápido ciclo de mudanças da mesma, citado por diversos autores como
Tapscott ([Tap97]) e Meirelles ([Mei94]).

É importante que o governo estaja muitas vezes atualizado aos padrões comerciais,
para poder, inclusive, interagir com o mercado. Imagine programas sendo
distribuídos para sistemas operacionais obsoletos ou dados em meios cujos
periféricos de leitura já sejam sucata eletrônica.

Juntamente com a implantação do governo eletrônico, o Brasil tem um projeto de
redução de custos na aquisição de bens, obras e serviços. Serão revisadas as normas
de licitação, aperfeiçoados e agilizados os procedimentos, e implantadas ferramentas
tecnológicas de apoio ao processo, como é o caso do pregão eletrônico já descrito,
em que as empresas, inclusive, enviam suas propostas eletronicamente [MinOlb].

As vantagens da compra por meio do mercado eletrônico são:

-A diminuição radical do tempo levado para anúncio das definições e
requisitos do sistema, bem como a sua velocidade de implementação.

-A diminuição dos custos do processo de aquisição de TI e de pessoal dos
fornecedores envolvidos.
Os EUA têm como solução para a capacidade inovadora, dar autoridade para compra
tempestiva aos chefes de projetos, quando a condição destes últimos requer ação
imediata. Outra opção ainda, é a terceirização da compra de TI [Nat93b].

O governo americano acredita que melhorando a forma como a iniciativa privada
tem acesso às necessidades e planos do governo, assim como o governo tem às
mudanças no mercado, o mesmo se adaptará melhor aos curtos ciclos de vida
tecnológicos.

Quanto mais cedo o governo abraçar a TI, inovando-se estrategicamente, mais cedo
os cidadãos poderão aproveitar-se de benefícios como o amplo acesso, em menor
tempo, e de serviços eficientes com processos de resposta rápida ao usuário [TorOO].
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2.5 PRIVACIDADE E SEGURANÇA

A segurança e privacidade das informações faz-se necessana para que sejam
protegidos os interesses de segurança nacional, a privacidade individual, a execução
da lei, os direitos civis e a competitividade nacional, entre outros [Nat93b].

Essa proteção não consiste apenas em uma introdução tecnológica de novos tipos de
controle do acesso à informação. Em termos gerais, pode-se dizer que a proteção da
informação governamental deve ser garantida também por uma política e
administração correspondentes, por meio de decisões como, por exemplo, o controle
das pessoas que usam a informação ou a criação de grupos de resposta à
vulnerabilidade técnicas.

Os caixas eletrônicos são vistos como um exemplo de sucesso de entrega eletrônica
de serviços [Nat93b ]. Entretanto, as pessoas têm medo de serem roubadas ao fazer
um saque, seja por roubo do cartão ou da senha. O importante de se citar essa
situação é que essa realidade ilustra a vulnerabilidade dos sistemas e pode
demonstrar a potencial perda de confiança do cidadão no governo eletrônico.

Hoje a informação governamental baseada em papel é protegida por meio da
legislação, das ações judiciais, da política interna dos órgãos e dos atos públicos
contra fraudes e perdas nas transações governamentais. Algumas operações de
segurança são tão simples que às vezes não se pensa sobre as mesmas, por exemplo,
assinaturas que autenticam o documento ou carimbos que comprovam a sua
recepção.

Se o formato de apresentação da informação vai ser mudado, parece lógico que o
grau de segurança buscado deveria ser no mínimo igual ao que o sistema baseado em
papel proporciona e permitir, em alguns casos, uma segurança até maior para
eliminar todas as preocupações a respeito. Essa foi a política adotada pela Secretaria
da Receita Federal, no desenvolvimento do Receitanet, caso descrito no capítulo 3.

A confiança do cidadão é essencial para a criação do governo eletrônico [MonOO].

2.5.1 ANÁLISE DO RISCO DO FLUXO DE INFORMAÇÕES

Com o propósito de escolher o tipo de dispositivo de segurança que deve ser
estabelecido para determinado fluxo de informações, deveriam ser analisados e
avaliados o risco, ou riscos, que esse fluxo corre, comparativamente com o custo, os
benefícios e o esforço necessários para o desenvolvimento e implementação do
sistema de segurança, dentre as várias opções.

Os riscos da informação são aqueles relacionados com a perda, mau uso ou falta de
integridade dos dados. Quanto maiores os riscos, maior a segurança necessária.
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Na prática, a absoluta segurança é, em muitos casos, improvável ou com custo
proibitivo. O que se procura alcançar são níveis de segurança toleráveis e razoáveis
de acordo com o tipo de aplicação. Não se quer dizer com isso que utilizando-se às
vezes um método que não seja cem por cento seguro, a informação não esteja segura
ou não possam ser atingidos níveis razoáveis de segurança. Mesmo o método de
segurança em papel não é totalmente confiável e seguro, chegando a informação a
estar, por vezes, mais vulnerável nesse formato do que no eletrônico.

As transações inter e intra governamentais são as com menor possibilidade de fraude,
comparativamente. As operações entre governo e cidadão, que envolvem questões
legais ou financeiras, apresentam alto risco [Fed99b].

Uma das formas de avaliação do risco para determinada informação pode ser a do
valor da transação envolvida. A análise quantitativa de risco deve considerar, ainda,
que nem todos os riscos e benefícios são quantitativos. Por exemplo, o valor de se
deter a fraude não pode ser quantificado. Outro fator de risco para a informação diz
respeito à necessidade de segurança quanto ao seu armazenamento ao longo do
tempo, sua acessibilidade rápida e consistente em relação ao conteúdo.

2.5.2 MEDIDAS DE SEGURANÇA

A grande preocupação, que tem restringido a completa informatização dos serviços
públicos ao cidadão, é a identificação de um indivíduo com toda a segurança
[Mac97].

São tecnologias muito usadas na segurança das informações governamentais a fim de
sobrepor este problema: a criptografia, as assinaturas digitais, as chaves públicas e a
recuperação de chaves [Fed99a]. A seguir, são citadas algumas dessas iniciativas.

2.5.2.1 PUBLlC KEY INFRASTRUCTURE (PKI)

O governo dos EUA tem pesquisado e desenvolvido um sistema de segurança e
privacidade das informações em conjunto com toda a sociedade, visando que as
diferentes necessidades dos vários setores sejam atendidas [Fed99a].

A PKl (Public Key Infrastructure), que recebeu esse nome por ser baseada em
criptografia de chave pública, serve para autenticar usuários e dados, proteger a
integridade de dados transmitidos, assegurar a sua confidencialidade e que os
mesmos não sejam repudiados. Visa atingir habilidade para suportar um grande
número de usuários e interoperabilidade, no sentido de suportar diferentes
tecnologias desenvolvidas (existem no mercado várias tentativas de se produzir uma
PKl), acomodando os diversos requisitos de cada órgão.

Na verdade a PKl é uma infra-estrutura composta de produtos, serviços, facilidades,
políticas, procedimentos, acordos e as pessoas envolvidas no processo de segurança.
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o sistema PKI pode ser explicado da seguinte forma: um indivíduo, ao entrar no PKI
recebe um par de string (cadeia de caracteres) como chaves, escolhidas por ele ou
geradas matematicamente. Uma das chaves é secreta e a outra pública. A chave
pública serve para a criptografação e a chave secreta para a decriptografação. A
essência da teoria é que qualquer mensagem só pode ser autenticada ou
decriptografada usando-se as duas chaves [Har98a].

A certificação da autenticidade da assinatura digital é feita por meio da própria
pessoa que emitiu a assinatura ou de um centro de certificações que pode, inclusive,
estar disponível na Internet [Fed99a].

Uma mesma pessoa poderá ainda ter mais de uma chave pública, para cada um de
seus papéis, seja como cidadão, funcionário público ou consumidor de produtos.

2.5.2.2 ASSINATURA ELETRÔNICA

A assinatura eletrônica está englobada entre um dos procedimentos adotados pela
PKI, mas será discutida à parte, já que pode também ser usada independentemente
como dispositivo de segurança.

Assinatura eletrônica é o método de assinar mensagens eletrônicas que ([Fed99b]):

• identifique e autentique uma pessoa em particular como fonte da mensagem
eletrônica, e

• indique que a informação contida na mensagem eletrônica foi aprovada por
tal pessoa.

Essa definição abrange diversas modalidades de autenticação, por exemplo, as
características biométricas, características humanas assim chamadas porque podem
ser convertidas para um formato digital e interpretadas por computador. Citamos
dentre outras o padrão de voz, a impressão digital ou padrões existentes na retina dos
olhos. A grande vantagem desse tipo de assinatura é a sua difícil falsificação, uma
vez que é única para cada pessoa no mundo.

o governo do Canadá acredita, inclusive, que a assinatura manual é menos confiável ,~l
que a digital [Pub98a]. A manual pode ser forjada e raramente se verifica se ela é.;)/
legal. Aceita-se simplesmente o valor de face. Quem confere se determinada pessoa fl~r
era delegado de polícia naquela delegacia onde foi assinado um boletim de
ocorrência?

Em 2000 iniciou-se no Brasil o trabalho do ICP-GOV (Infra-estrutura de Chaves \
Públicas do Governo Federal) para o desenvolvimento da estrutura de chave pública ~
brasileira, integrando aos seus dispositivos inclusive a assinatura eletrônica [BraOOc].

r
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2.5.3 A SEGURANÇA, A PRIVACIDADE E O CIDADÃO

A privacidade da informação pessoal, ou seja, toda aquela relacionada com uma
pessoa identificável ([New99]), é protegida hoje de forma genérica pela nossa
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que cita a inviolabilidade da
vida privada e da intimidade do cidadão, e especificamente por outras normas .

. A literatura oferece princípios que devem ser obedecidos de forma a se garantir a
privacidade e confiabilidade dos dados disponíveis que são:

Princípios gerais [Pri95], [New99]:

• A informação pessoal deverá ser adquirida, aberta e usada somente nas
formas que respeitarem a privacidade individual.

• A informação pessoal não deve ser impropriamente alterada ou destruída.

• A informação pessoal deve ser precisa, atualizada, completa e relevante para
os propósitos para os quais foi levantada e usada.

• Deve-se garantir que a informação redundante e obsoleta seja eliminada em
tempo correto.

• Deve-se manter e trilhar o uso da informação pessoal.

Princípios para os usuários da informação pessoal:

• Avaliar o impacto na privacidade ao decidir, abrir ou usar informação
pessoal.

• Obter e manter informações que pareçam razoáveis ao apoio das operações
correntes e planejadas. .

• Os usuários da informação ao coletarem-na diretamente do cidadão devem
fornecer informação sobre:

• o porquê de estarem coletando a informação;
• para que a informação será usada;
• quais procedimentos estão sendo tomados para proteger a

confidencialidade, a integridade e a qualidade da informação;
• as conseqüências de se prover a informação;
• e quaisquer direitos de correção da informação.

Os usuários da informação não devem usá-la de forma incompatível com o
entendimento individual de como ela será usada, a não ser que haja interesse público
maior para seu uso.
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o usuário da informação e o cidadão devem ser educados para garantir a privacidade
da informação. O reconhecimento das limitações e normas de privacidade
potencializam o cidadão para que se protegejam [Kee99].

2.5.4 SEGURANÇA, GOVERNO E INTERAÇÃO COM O SETOR PRIVADO

As relações com a indústria de tecnologia devem ser estreitadas a fim de se obter
soluções que satisfaçam da melhor forma a sociedade e seus interesses.

o uso de produtos comerciais de segurança pode ser feito, uma vez que as
necessidades de segurança da iniciativa privada não diferem tanto das necessidades
governamentais. Ainda que existam características específicas para a informação
governamental, pode ser que as ferramentas comerciais sejam satisfatórias [Fed99b].

Outra forma de estreitamento desse relacionamento está na participação no
desenvolvimento ou no estabelecimento de critérios comerciais de segurança que
beneficiem tanto o governo como a iniciativa privada, diminuindo custos de
produção e tempo para avaliação de produtos. É o caso do "Critério Comum"
(Common Criteria), utilizado pelo Reino Unido, França, Alemanha, EUA e Canadá,
que exemplifica como a iniciativa privada poderia estar fornecendo produtos ao
governo com segurança reconhecida internacionalmente e inclusive pelo cidadão
[Uni97], [Uni98], [Tro98], [Rob98].

Parcerias com o setor privado podem ser criadas ainda, a fim de que sejam
reportados incidentes e possíveis vulnerabilidades, ajudando assim a pesquisa de
soluções e a elaboração de leis que garantam a segurança [Han99]. É o caso de uma
parceria com o setor de telecomunicações, com quem o governo eletrônico interagirá
muitíssimo.

2.5.5 REVESES DA SEGURANÇA

Um revés da segurança está no controle tão grande de quem acessa qual sistema que
pode acabar por violar a própria privacidade do cidadão. Isso se dá por meio do log
do sistema de telefonia, por exemplo. Para efeitos de controle da conta telefônica,
sabe-se quanto tempo foi gasto no telefonema para quais localidades. Embora essas .
informações sejam guardadas muitas vezes com o intuito de confiabilidade e
segurança, o usuário, e cidadão, pode não gostar ou se sentir ultrajado e manipulado
com isso.

n
Por outro lado, e se alguém entrar no sistema de informações governamentais e IV

prejudicar outro indivíduo? O governo terá direito de vasculhar todas as informações
de um cidadão em prol da caça a um intruso externo? A existência de procedimentos
legais e linhas gerais de conduta pode ser de muito valor na resposta rápida, legal e
ética para problemas reais ou suspeitas quanto à segurança.
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Qualquer que seja escolha governamental de tecnologia, é importante que não exista
uma especificação única para a segurança. Com novos requisitos a estrutura deve ser
reavaliada, experiências e necessidades dos usuários devem influenciar as escolhas
de padrões, assim como a evolução da tecnologia, mudanças no mercado e práticas
de negócios. A segurança tem que fazer parte de qualquer plano estratégico de TI
adotado pelos órgãos governamentais.

2.6 GOVERNO ELETRÔNICO E DEMOCRACIA

o governo eletrônico faz surgir um novo tipo de governança, sendo muitas vezes
tratada como "democracia eletrônica". Esta dissertação pretende apenas apresentar o
tema como conseqüência do governo eletrônico, uma vez que a discussão mais
profunda desse tema, bem como o conceito de democracia envolvido na questão,
poderiam ser objeto de outra dissertação, dada a ampla disposição de literatura e
trabalhos enfocados sobre o tema.

Situemos um pouco a nossa realidade democrática e seu histórico. As campanhas
políticas evoluíram dos palanques de onde se discursava para centenas de pessoas,
comícios, encontros, paradas e convenções para a comunicação em massa permitida
pela televisão. Milhões de pessoas são alcançadas por um debate político ao mesmo
tempo. Para aquele que está assistindo, entretanto, não é possível apresentar uma
questão ao candidato ou participar do debate, ainda que os repórteres façam
perguntas que possam interessar a ele [Sch96], [DeLOO].

o eleitor vota baseado nas informações que a mídia televisiva lhe proveu. Mas será
que o cidadão se interessa somente pelas informações fornecidas pela mídia? Será
que o horário político gratuito realmente afeta, informa ou prepara o cidadão para
uma boa escolha política? Uma vez realizadas as eleições, como o cidadão passa a
participar das escolhas políticas posteriores?

Algumas mudanças já estão ocorrendo nesse cenário. Já se pode, por exemplo,
acessar as medidas expressas pelo governo brasileiro diretamente pela Internet.
Alguns partidos políticos já possuem seus próprios sites.

o cidadão poderia ficar informado pela Internet, por exemplo, sobre como foi
distribuído o dinheiro para cada comunidade em relação a programas de educação e
saneamento e verificar se sua comunidade está sendo bem atendida ou se a mais
carente o está. Ou ainda, poderia se envolver no processo legislativo que estivesse
tramitando no Congresso. A mesma coisa para contas governamentais.

O governo eletrônico e a tecnologia estão agindo como mecanismos da
democratização na redução das barreiras de comunicação política entre cidadãos,
custos nas ações coletivas, e melhorando o acesso do cidadão' às informações
políticas, que ajudarão na preparação de um indivíduo mais bem informado, que
participará da vida pública mais freqüentemente, com mais entusiasmo e poder de
cidadania. Entre as principais conseqüências dessa democratização estão a redução
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dos intermediários políticos e a possibilidade de se diminuir a diferença de poder
entre as elites e o povo [Bro75], [Cor92], [Mic92].

A Internet modifica muito o relacionamento do cidadão com o governo e do cidadão
com o cidadão.

Um ativista na Internet pode usar e-mail para mandar mensagens complexas para
outras pessoas, com material pesquisado em minutos, trocar idéias com um grupo de
pessoas interessadas no assunto a um custo muito baixo, reunir grupos que não
podem se reunir por causa de filhos, horário de trabalho e outros compromissos
sociais ou problemas de saúde. É uma tecnologia que permite a participação do
cidadão comum ou mobilizações em torno de questões que podem ser iniciadas por
ele. Além do que um único cidadão mobiliza milhares de outros.

Observações feitas nos EUA demonstram que camadas da população estão agindo e
sugerindo ações pela Internet, como Coalizões Cristãs, Fundos de Defesa à Criança,
etc. O governo poderia inclusive interceptar tais ações para ter conhecimento dos
anseios da população e poder atendê-los ou mesmo utilizar as idéias apresentadas
como fontes inteligentes para soluções de problemas.

No Brasil já existem sites como o Congresso Popular (figura 1), que permite ao
cidadão aderir a abaixo-assinados ou sugerir algum para a mobilização de
governantes quantos às questões que preocupam a população I 3.

Martin ([Mar98]) apresenta a idéia das comunidades virtuais, que são as
comunidades na Internet de pessoas interligadas por interesses comuns, podendo ser
inclusive o de viver em uma mesma região. Dois aspectos devem ser considerados
em relação às comunidades virtuais.

O primeiro é que o governo poderá prestar serviços direcionados a essas
comunidades de acordo com os motivos que determinam sua existência, sejam eles
comerciais, de proteção aos animais, etc. Esse é o caso do governo americano que
produziu um site pago na Internet, o STAT-USA, que provê informações comerciais
imparciais, produzidas por analistas governamentais ao redor do mundo, distribuídos
nas embaixadas americanas. Embora essas informações estejam disponíveis em
outros lugares, o governo criou um ambiente para o cidadão interessado nesse tipo de
informação [Bat96].

13 Apresentação na CONIP'2000
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Figura 1 - Site do Congresso Popular, em http://www.congressopopular.com.br/

o segundo aspecto é que as comunidades virtuais interferem com o conceito e noção
de cidade, país e estado. Isso porque, hoje, o conceito de cidade e comunidade local
está ligado ao conjunto de pessoas que vivem em uma determinada área física. Com
o governo eletrônico que ligará pessoas, com interesses comuns, espalhadas pelo
mundo inteiro, isso continuará assim?

Os aspectos democráticos que o governo eletrônico poderá alterar na vida do cidadão
são resumidos pelo G8 Government On-line ([G8g99b]) como sendo:

• Conscientização do processo democrático e sistema de governo - isso é feito
por meio da provisão de informações sobre o sistema de governo,
administração pública, representantes legislativos do povo, direitos
individuais, etc. São informações sobre o governo como dirigente da
sociedade.

• Entrega de informações - é a entrega básica de serviços e informações
efetuadas pela Administração. Servem como exemplos web sites
governamentais, boletins e diários oficiais, ou seja, informações sobre
serviços específicos.

• Retomo - o cidadão deve ter suas perguntas respondidas, sejam elas feitas a
um órgão ou a um deputado. Aqui incluem-se as pesquisas quanto à opinião
do cidadão.

http://www.congressopopular.com.br/
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• Participação do cidadão no processo de governo e administração - esse
aspecto do governo eletrônico permitiria discussões e negociações com o
governo e a aceitação de idéias para questões estudadas ou de iniciativa
governamental. Usando esse tipo de tecnologia, a Inglaterra foi o primeiro
país a endossar um processo pré-legislativo de discussões, debates e consulta
via Internet. (http://foi.democracy.org.ukz).

• Apoio direto ao processo democrático - são três as possibilidades de apoio:. a
própria eleição eletrônica; a colocação on-line sobre problemas da sociedade,
de forma que o governo passe a pensar nos mesmos; e os registros de
candidatos e eleitores.

Como vamos passar de um meio institucional para outro nessa nova democracia? O
que dará certeza ao cidadão de que essa nova democracia vai acontecer? Como as
novas instituições democráticas vão aparentar-se? Todas essas são questões
profundas referentes ao tema e que precisam ser resolvidas. Elas suscitam pesquisa,
considerações, especulações e discussões.

Parafraseando uma idéia de Clift (G8), embora possa parecer que o governo seja
reativo às mudanças de tecnologia e democracia, na verdade, o que está sendo
apresentado nesta dissertação pode demonstrar o quanto o governo pode e terá que
assumir um papel ativo junto ao cidadão. O assunto da informação governamental é
mais complexo do que simplesmente se proporcionar acesso.

2.6.1 IGUALDADE DE ACESSO

Os brasileiros hoje estão tendo cada vez mais acesso à tecnologia. O barateamento
dos computadores pessoais permite que muitas pessoas os tenham em casa, escolas
particulares ensinam computação e até as escolas públicas estão com projetos que
visam levar às populações menos privilegiadas esse tipo de conhecimento.

Todavia, à medida que a informação se toma mais fácil por meio da eletrônica para
uns, ela se toma menos acessível para outros. Embora esta não seja uma relação
exaustiva, verifica-se que os grupos sub-servidos em tecnologia da informação
tradicionalmente são: os de baixa renda, os pertencentes aos grupos minoritários e à
terceira idade, e os sub-educados [SymOOb].

O governo deve então estar atento em proporcionar formas que permitam à toda
população acesso à informação eletrônica.

Isso pode, aparentemente ser uma sugestão absurda considerando-se a escassez de
orçamentos para a saúde, a segurança ou a educação primária. A questão, entretanto,
é de competitividade e preparação para a sociedade da informação. Numa economia
globalizada, na qual o trabalhador e a empresa brasileira competem com o resto do
mundo, é preciso tomar a população capacitada.
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A política governamental de acesso por todos os cidadãos brasileiros não precisa ser
ambiciosa a ponto de querer que cada brasileiro tenha um computador, o que não
quer dizer que o mesmo não tenha direito a isso, mas podem ser colocados
computadores em escolas, bibliotecas públicas, associações não-lucrativas e nos
próprios órgãos governamentais. Incentivos a empresas podem ser feitos para que as
mesmas doem equipamentos usadosou subvencionem essa iniciativa, uma vez que, a
longo prazo, elas serão beneficiadas com uma mão-de-obra mais qualificada.

A Prefeitura de Vitória tem um projeto de colocar computadores nos correios para
que todos os cidadãos possam acessar a Internet e de fazer parcerias com a iniciativa
privada para implantar quiosques em outros setores à disposição da população
[Ac099]. Para a população mais carente, a Prodam oferece, na cidade de São Paulo,
treinamento em informática por meio do Infocar, um caminhão que percorre os
conjuntos habitacionais do Projeto Cingapura [BatOO].

Algumas entidades não-governamentais nos EUA têm colaborado para a extensão do
acesso à Internet a todos. A LibertyNet, por exemplo, por meio do seu projeto Bridge
Project, oferece acesso à Internet para centros comunitários e possui sistemas de
caminhões que percorrem distâncias fornecendo esse tipo de acesso às comunidades
mais remotas ou sem estrutura suficiente para poder ter esse acesso [Sch96].

Isso deve ser feito a fim também de que a disseminação da informação
governamental não acabe por criar duas classes sociais: a bem informada e a sem
informação [Tap97]. Embora, o governo do Canadá acredite que o fornecimento de
serviços por meio da Internet, por exemplo, não criará diferenças, mas contribuirá
para tomar o cidadão mais literato [The99], [SymOOa], [SymOOc].

A igualdade da distribuição de informações deve prever ainda as diferentes
necessidades de informação por parte dos desiguais. Deve ser previsto o
fornecimento de informação para aqueles que não dispõem de tecnologia ou de
conhecimento para manuseá-la, inclusive em áreas subservidas e rurais, ou para
cidadãos portadores de deficiência [Nat94b].

Para reconhecimento de populações que não estejam acessando a Super-Infovia, o
Canadá determinou que o serviço Estatístico do Canadá deverá estabelecer e medir
constantemente esses problemas de acesso para que o governo possa tomar
resoluções práticas e agir a respeito [The99].

A prestação de serviços eletrônicos deve observar e transpor as barreiras que possam
ser criadas para pessoas portadoras de deficiência. Por exemplo, quiosques com tela
de toque não podem ser usados por deficientes visuais, mas podem ser
complementados com serviços de reconhecimento de voz.

o estado de Wisconsin, nos EUA, tem um projeto de acesso à informação pelos
portadores de deficiência por meio de tecnologia. Pessoas com problemas visuais
podem utilizar-se de leitores de tela digital, que transformam o conteúdo da mesma
em voz sintetizada. Deficientes auditivos podem utilizar-se de software que converte
palavras em texto. Periféricos alternativos de entrada podem ser utilizados para
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pessoas com deficiências manuais. Os portadores de deficiência serão, ainda,
conscientizados da disponibilidade de recursos para eles, já que muitas vezes
desconhecem a existência destes. ([G8g99a])

A igualdade de acesso implica também que exista ajuda àqueles que estão utilizando
o serviço pela primeira vez. Exemplo disso é o atendente que fica próximo aos caixas
eletrônicos dos bancos para ajudar pessoas com dúvidas, dificuldades ou que não
saibam utilizar o equipamento. O próprio banco se beneficia com esse serviço não
alterando o fluxo de utilização dos caixas, isto é, não criando filas e padronizando o
atendimento a todos os clientes.

Em Bolonha, na Itália, foi iniciada, em 1995, a rede cívica municipal/metropolitana
Iperbole, gratuitamente na Internet, objetivando valorizar o direito à cidadania,
vantagens econômicas e culturais. Esse site provê aos residentes e empresas de todos
os gêneros:

• E-mail para todos os órgãos governamentais, de forma que possam ser
enviadas reclamações para os mesmo.

• Grupos de discussão e de notícias sobre tópicos específicos promovidos pelo
próprio cidadão, ou pela Administração, em relação a questões estratégicas de
desenvolvimento e governo da cidade.

• Disponibilidade de informações de interesse público.

• Livre ligação à Internet, e seus mecanismos de busca para que o cidadão se
familiarize com o potencial da tecnologia. A conexão para o cidadão só custa
o valor da ligação local.

• Para aqueles que não possuem computadores, existem pontos públicos de
acesso à Internet disponíveis em comunidades de vizinhos, escolas,
bibliotecas, centros de infância e juventude, etc.

A experiência de Bolonha ganhou o prêmio "BANGEMANN CHALLENGE"
(2/01/1997, concedido ao projeto europeu mais inovativo no setor público) como
estratégia política de desenvolver a Sociedade da Informação. O acesso ao sistema
Iperbole é considerado como uma ferramenta à qual todos os cidadãos devem ter
acesso igualitário, sem se criar discriminações ou novas formas de iliteralidade.

Utilizar a tecnologia para decisões comunitárias pode, inclusive, ser a solução para
que não haja diferenças sociais quanto ao acesso à informação.

Algumas áreas de alguns países têm problemas de acesso à tecnologia devido à
natureza de terrenos ou paisagens. No Canadá, isso foi resolvido para a polícia
montada, que recebe dados e mensagens por meio de rádios conectados a satélites, de
forma que a troca de informações em áreas remotas foi facilitada [Tre97].



41

A questão do acesso é importante do seguinte ponto de vista, enquanto esse problema
não for resolvido e todas as pessoas possam Ter, de uma forma ou de outra, acesso
aos serviços e às informações eletrônicas, terão de ser mantidos os sistemas de
prestação de serviços em papel, ajuda do correio, atendimentos pessoais telefônicos,
etc. [The99].

2.7 REENGENHARIA DE PROCESSOS

A idéia de uma nova forma de prestação de serviços pelo governo exige a
reengenharia de processos. Uma reengenharia feita por meio da tecnologia. Antes de
se aplicarem soluções tecnológicas, é necessário que cada órgão público reveja a
forma como realiza seus negócios e processos. Não adianta tomar processos
desnecessários mais rápidos. Não se pode automatizar processos velhos e custosos.
Os sistemas de informação devem ser efetivos e eficientes [Gor97].

Deve-se perguntar: qual é o negócio do governo? O que o governo faz? Mas isso de
uma perspectiva ampla e não por órgão, função ou programa de governo. Essa visão
mais ampla é necessária para se maximizarem as oportunidades de se reestruturar o
governo, bem como, facilitar o compartilhamento de processos, recursos e
informação entre as diferentes esferas. A reexaminação de quais são os negócios do
governo deve ser considerada sob dois pontos de vista: o que o cidadão acha que são
os negócios do governo, que orientarão o serviço ao cliente; e do ponto de vista
interno, o que o governo acredita que seja realizar o bem-estar comum [Nap97].

2.7.1 FATORES-CHAVES DE SUCESSO E FRACASSO

A reengenharia de processos está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento do
Sistema de Informação, focando-se na análise racional dos processos-chaves da
organização por meio de uma visão compartilhada de que necessidades dos usuários
devem ser satisfeitas.

Heeks ([Hee99]) sugere os fatores de sucesso na reengenharia de sistemas de
informação governamentais:

• A informação deve ter valor.

• As escolhas de hardware e software, devem ser corretas, permitindo
flexibilidade para aumento de dados e trabalho, facilidade de interação com o
usuário e boa rapidez.

• Funcionários motivados e com habilidades em informática.

• Administração descentralizada, permitindo decisões locais e dando peso à
visão do cliente final.
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• Melhora de processos.

• A cultura organizacional deve ser observada no desenvolvimento dos
sistemas.

• Fornecer condições estruturais como pessoal e responsabilidades.

• Visão estratégica de melhora.

• Apoio político.

• Fatores ambientais políticos, econômicos, institucionais e socioculturais que
favoreçam as mudanças.

Segundo diversos autores os fracassos ocorrem com mais freqüência no setor público
[MooOO], [Wil94].

Quanto maior a diferença entre conceitos necessários para a implantação de um
sistema e a realidade do setor público, maiores os riscos corridos, mas também
maiores os benefícios. É muito provável, por exemplo, o fracasso de implantação de
um sistema quando o mesmo pressupõe a centralização de decisões e isso ocorre
decentralizadamente.

Algumas das ocorrências mais comuns para o fracasso nas organizações
governamentais têm sido os modelos de implementação de sistemas de informação
que se baseiam nos modelos organizacionais racionais [Osb93]. As organizações
públicas, freqüentemente, não se encaixam nesse modelo de entidade objetiva e
racional como base dos trabalhos desenvolvidos. Os objetivos são diferentes, visando
o bem comum em vez de objetivos financeiros. Nem sempre existe competição para
os órgãos públicos, etc.

São ainda características do setor público [Hee99]:

• Os objetivos dos órgãos não são sempre muito claros, pois o objetivo muitas
vezes está relacionado com o que o público quer do órgão.

• A lealdade é maior sempre entre grupos de profissionais do que para com a
organização.

• Existe pouca preocupação com a perda de emprego.

• Existem confrontos e problemas políticos com a alocação de recursos.

• Os sentimentos de desenvolvimento pessoal e acréscimo de valor são pouco
desenvolvidos.

Os modelos comportamentais ou políticos podem ser mais úteis na implantação dos
sistemas.
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2.7.2 A CADEIA DE VALOR PÚBLICO

Andersen ([And99]) sugere uma nova teoria sobre a reengenharia de processos no
governo, observando as diferenças de contexto e envolvendo a tecnologia da
informação. É o que ele chama de reconstrução de processos do setor público, cujo
principal ponto de diferença da literatura de reengenharia é que a "cadeia de valores"
de processos seja trocada por uma "cadeia de valores públicos".

A cadeia de valor de Porter ([Por99]) fica adaptada da seguinte forma:

Atividades Warehousing Entrega Conexões Escritórios Pontos
Primárias automático flexível com de de acesso

de fornecedores, atendimento, remoto

serviços cidadãos, parada-única
membros do de
quadro e atendimento
políticos

(ti, fr '(D :!
Atividades Troca eletrônica de dados/comércio eletrônico/ correspondência eletrônica g 3 8 E!l_. o ::s (JC/

g o o' 3
de apoio -- ~ e

Seleção de pessoal e sistemas de horário
o. o'
o '".P' .

Modelos de planejamento (orçamentário, econômico, demográfico)

Groupware

Design/multimídia baseada em computadores

Figura 2 - Cadeia de valor do serviço público, em [And99], p. 320

Essa cadeia cobre desde as atividades primárias de entrega de serviços no setor
público até funções administrativas internas e funções logísticas. No setor público
não existe margem financeira de valor a ser agregada pela inovação. Em vez disso o
setor público adiciona valor à cadeia, melhorando o ambiente de negócios e ajudando
as companhias a serem mais eficientes e eficazes. Outro ponto, é a legitimidade das
decisões políticas em um ambiente democrático. Dessa forma o termo "cadeia de
valor público" foi criado porque o acréscimo de valor na verdade existe em função
da economia, da democracia e da tecnologia.

Demos como exemplo o jogo político que pode haver no setor público. A
produtividade pode ser problemática por que a reengenharia de processos supõe que
os processos sejam padronizados, quando muitas vezes no setor público eles são
flexíveis. Outro caso é que a administração nem sempre é descrita como uma
pirâmide, mas sim como uma arena, etc.

2.7.3 BASES DA REENGENHARIA PARA O GOVERNO ELETRÔNICO

O relatório Blueprint for Renewing Government Services Using Information
Technology ([Can99]) traz a idéia de que os processos do governo devem ser refeitos
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tendo-se em vista o cliente, o compartilhamento de expenencias, a procura de
associações inovativas, a exploração da tecnologia e a facilitação da avaliação dos
processos.

A estratégia canadense de reengenharia de processos para o governo eletrônico
aborda cinco pontos de vista sempre integrados com o elo comum de se prestar um
serviço orientado ao cliente (o cidadão). Essas visões são:

• Visão de negócios - estabelece o contexto estratégico de negócios do governo
para as mudanças necessárias. O design da entrega de serviços reconhece as
situações de interdependência e comuns entre os diversos serviços prestados e
exige uma ampla infra-estrutura tecnológica.

• Visão de trabalho - foca-se principalmente na entrega de serviços de uma
maneira abrangente e não por partes como funciona uma grande parte da
estrutura governamental. O serviço pode ser completamente automatizado
(aquele totalmente executado por troca eletrônica de dados); voltado ao cliente
(quando o cliente pode, por exemplo, acessar o governo de um quiosque ou
computador pessoal); e de apoio (aquele em que o cidadão recebe a ajuda de
especialistas que, por sua vez, são apoiados por sistemas integrados).

• Visão da informação - descreve o papel essencial da informação integrada na
renovação do governo. Identifica os tipos de informações envolvidas no
processo de automação e quais devem ser coletadas, administradas e
distribuídas. Aqui se aborda, também, a questão da segurança e privacidade da
informação.

• Visão de aplicabilidade - aborda as novas formas de cnaçao, atualização,
acesso e destruição de bases automatizadas de informação para a entrega de
serviços. Descreve-se aqui como os processos de trabalho serão executados por
sistemas automatizados que deverão intercomunicar-se entre as diferentes
esferas de governo.

• Visão tecnológica - aborda as plataformas necessárias a fim de que o fluxo da
informação possa passar por onde for necessário.

São benefícios da renovação de processos orientada à informatização:

• Para o público, a renovação de serviços vai diminuir o tempo gasto para se
obter acesso à informação governamental e seus serviços. Em muitos casos
pode haver melhora de serviços.

• Para os fornecedores do governo, os benefícios são: a oportunidade de prover
serviços em parceria com o governo; a diminuição de custos por meio do
pagamento e pedidos de compra eletrônicos; e a possibilidade de introduzir
produtos no governo, testando-os para que sejam posteriormente lançados no
mercado.
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• Para os funcionários envolvidos diretamente na entrega de serviços haverá
menor necessidade de se entrar com dados, reduzindo esforço redundante e
aumentando a confiabilidade das saídas. Atividades comuns serão
automatizadas, controles centrais reduzidos ou construídos em sistemas de
apoio, aumentando-se assim o enriquecimento do trabalho e a satisfação
pessoal do funcionário;

2.7.4 POTENCIALlZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

A reengenharia de processos abrangeria não somente a forma como se processam as
informações, mas, também, o próprio relacionamento do governo com seus
funcionários. Cérebro, criatividade e energia das pessoas envolvidas na organização
que são, na verdade, um dos grandes ativos do patrimônio público, poderão ser
melhor utilizadas quando tarefas mecânicas forem automatizadas.

Utilizando o conceito de inteligência distribuída computacional em que ferramentas e
informação estão disponíveis em toda a organização, o funcionário pode ficar mais
disponível para tomar decisões, onde e quando os problemas ocorrem, e não ficar
postergando a solução ou passando-a de um local para outro.

o governo do Canadá ([Can99]) propõe ainda que a reengenharia de processos
preveja a necessidade de se potencializar os funcionários para atenderem qualquer
tipo de solicitação do cidadão.

o maior número de serviços e informações será prestado diretamente pelo auto-
atendimento, sem o auxílio de funcionários, como ilustra a figura 3. Esclareça-se
entretanto, que nem todo o serviço governamental poderá ser feito instantaneamente
nem sem pessoal, mas se terá mais ferramentas para fazer o serviço.

Outra questão é que a substituição de processos manuais e repetitivos,
proporcionalmente à diminuição de processos eliminados bem como de papel a ser
manipulado, libera funcionários ([Dav93]) para trabalhos de maior valor. Essa
liberação tem como benefício uma maior elevação do moral dos funcionários.

A entrega de serviços governamentais tem que ser consolidada em linha de produção,
consistente quanto aos procedimentos, definida para prover opções ao cidadão,
independente de tempo e local, e medida e monitorada para sua continua melhora.

Outra conseqüência da tecnologia, é que a TI permite a restruturação física da
organização, criando menos hierarquias. Isso porque funcionários de todos os níveis
podem se comunicar eletronicamente, trocando idéias e se ajudando mutuamente on-
tine [Tap93]. Os funcionários públicos podem trabalhar efetivamente juntos com
tarefas realizadas por times ou grupos de trabalho. A forma como os funcionários
serão organizados na estrutura de trabalho pode afetar ou não o alcance dos objetivos
da entrega de serviços ao cidadão [G9g99a].
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Figura 3 - Especialistas de várias esferas do governo atendendo o cidadão, em [Can99]
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Figura 4 - Serviço de auto-atendimento, em [Can99]

2.7.5 PRODUTIVIDADE GOVERNAMENTAL

Quanto mais se espalhar a infra-estrutura nacional de informações governamentais,
mais obscura se tomará a diferença entre casa e trabalho [Nat93b]. O conceito de
escritório virtual pode, por meio da tecnologia da informação, ser expandido para o
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governo, redefinindo o conceito de local de trabalho. É possível hoje o acesso móvel
a sistemas de computadores, e-mail, terminais de vídeo, sistemas de
telecomunicações e até a serviços completos [Dav93].

o funcionário público poderia estar prestando serviços ao governo enquanto viaja, ou
de seu próprio escritório, bastando apenas estar interconectado à rede de
computadores. Caso houvesse uma enchente, ou greve de ônibus, o funcionário
poderia trabalhar em casa sem perda de produtividade para o governo.

A idéia central é levar a força de trabalho do governo ao cidadão, em vez do cidadão
ir até o governo.

Segundo Grirnley ([Gri97]), inclusive, a idéia da existência de algumas estruturas
físicas do governo, como prédios para atendimentos ao cidadão ou arquivos mortos,
passa a ser suscetível de questionamento. É muito provável que a redefinição do
espaço de trabalho permitido pela tecnologia e essa nova forma de prestação de
serviços diminuam o custo de espaço.

A força de trabalho do funcionário público, e conseqüentemente os serviços
governamentais, será potencializada com o fornecimento de ferramentas tecnológicas
aos primeiros. Os funcionários poderão produzir mais, em menos tempo e com
menor custo.

O governo do Canadá também acredita que a integração da informação
governamental aumenta a produtividade do governo no sentido de apoiar o processo
de decisão dos funcionários, evitando que o contribuinte tenha que passar por muita
burocracia, por meio das ferramentas que proporciona. As mesmas ferramentas estão
disponíveis à Administração para que ela também possa tomar melhores decisões
[Can99].

O compartilhamento de informações melhora a eficiência da administração de
informações e a entrega de serviços governamentais [New99]. Entenda-se aqui por
compartilhamento de informações a disponibilização de dados de um órgão para
outro e a combinação de dados de vários órgãos.

2.8 TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O acesso eletrônico às informações governamentais tem um papel duplo como
causador de mudanças e solucionador de problemas ao mesmo tempo. É uma
modificação na estrutura pública que transformará a forma como o funcionário
público e o cidadão trabalham e aprendem.
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2.8.1 CIDADÃO E TECNOLOGIA

Um grande problema do governo eletrônico pode ser a dificuldade do cidadão em
lidar com a nova tecnologia, dado que nem todas as pessoas têm "educação
computacional", tanto nos aspectos simples, como utilizar um teclado e um mouse,
como nos aspectos mais sofisticados, relacionados com O aproveitamento potencial
de dados que a tecnologia pode fornecer. Oferecer um governo eletrônico ao cidadão
sem treinamento pode ser inútil [Sch96], [Mac97].

O treinamento da população para a utilização da nova tecnologia, entretanto, deveria
ser uma parceria entre muitos, e não só uma tarefa específica a cargo das entidades
governamentais, uma vez que os beneficiários e interessados são toda a sociedade
[ArmOO]. Provedores de acesso à Internet, por exemplo, têm interesse em adquirir
mais clientes e a possibilidade de oferecer o treinamento para acesso a sites
governamentais pode ser um diferenciador de serviços. Outros parceiros importantes
no treinamento da sociedade seriam ainda os desenvolvedores de software (por meio
de manuais), escolas públicas e particulares e entidades não-governamentais.

Ensinar nas escolas pode, aparentemente, estar facilitando o acesso aos meios
eletrônicos somente para os jovens e as crianças que ainda estão na escola mas, na
verdade, a experiência tem demonstrado que muitos adultos aprendem com os filhos
como aproveitar e utilizar a nova tecnologia [Mar98].

Por outro lado não se deve subestimar o cidadão. Na eleição brasileira para
vereadores e prefeitos de 1996, a primeira totalmente eletrônica no Brasil, e cuja
relevância é muito grande uma vez que dela participaram cerca de 32 milhões de
brasileiros, a votação ocorreu sem grandes transtornos, ao contrário das previsões
iniciais. O próprio TSE chegou a anunciar que a votação seria mais demorada nas
áreas onde a população não tinha contato com a tecnologia digital [Bri96]. Nessa
eleição o cidadão votava na uma eletrônica, que consiste de um terminal de
computador que permite ao cidadão votar no número do seu candidato por meio de
um teclado numérico.

O TSE procurou educar e conscientizar o eleitor sobre o novo modo de votação por
meio de campanhas publicitárias, instalando postos de simulação de votação em
shopping centers, estádios de futebol. e, em Salvador, inclusive em Kombis que
rodavam pela cidade. As campanhas tiveram inclusive uma preocupação especial
com o eleitor analfabeto e o deficiente visual, para o qual houve a opção do braile na
uma eletrônica [Urn96]. Segundo Nunomura ([Nun98]), as eleições eletrônicas de
1996 derrubaram o mito de que o brasileiro não sabe lidar com esse tipo de
tecnologia.
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2.8.2 FUNCIONÁRIO PÚBLICO

E os funcionários públicos, também não precisam ser treinados? Ao se implantar
qualquer novo sistema surge a necessidade de se alterar nos funcionários
conhecimentos, habilidades profissionais e atitudes em relação ao que eles detinham
anteriormente [Hee99].

o treinamento de pessoal para o governo eletrônico serve para o equilíbrio entre os
serviços demandados pelo cidadão, incluindo aqui as necessidades de eficiência,
efetividade e qualidade, e os avanços na tecnologia. E isso, como conseqüência das
constantes mudanças da tecnologia, precisa ser um contínuo aprendizado estratégico.
A nova Economia da Informação exige que o treinamento seja para toda a vida
[The99], [Tap97].

Para que a TI funcione adequadamente é preciso que cada um dos funcionários
compreenda as vantagens que a TI pode trazer, bem como a forma de aplicá-la
[Gor97].

As perdas do não treinamento são muitas. Fundos do governo são desperdiçados,
cada vez que um apoio formal tem que ser requisitado para a solução de problemas
com hardware e software ou para a execução de tarefas com o auxílio de
computadores. Os treinamentos para os funcionários abrangem questões como
administração de projetos, administração de mudança, questões de sistemas de
informação e tecnologia da informação [Hee99].

O grau de treinamento também varia em função do governo estar desenvolvendo
parcial ou totalmente seus próprios sistemas, ou estar comprando os mesmos da
iniciativa privada.

2.8.3 LIDERANÇA NO FUNCIONALISMO

A liderança é outro fator fundamental que deve ser considerado na introdução do
governo eletrônico. A liderança do governo eletrônico efetuada por chefias ou
administradores chaves, incluindo aqui ministros, senadores e deputados, deve
comprometer-se com a sua implementação.

Se uma chefia só aceitar a comunicação com seus subordinados por meio de
memorandos eletrônicos, fica quase implícita a obrigatoriedade do aprendizado e a
utilização de memorandos eletrônicos pelos subordinados. A conseqüência é o
crescimento do governo eletrônico [Gor97].

Os líderes precisam estar cientes de como integrar a TI ao ambiente de trabalho, dos
impactos que a integração pode gerar e da utilização da TI como ferramenta de
administração e melhora de produtividade. São diversas as oportunidades de uso da
tecnologia eficientemente.
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o governo eletrônico requer liderança para alocar a TI no centro dos negócios do
governo, para ter uma visão bastante clara das alternativas de relacionamento com o
cidadão e para obter do funcionalismo o comprometimento para que essa visão
torne-se realidade [Nat93b].

Para os gerentes e executivos da tecnologia deveriam ser pensados dois tipos de
treinamento. O primeiro acerca das utilizações potenciais da tecnologia. E o segundo
sobre como ajudar outros funcionários a acessar, aprender e usar adequadamente a
TI. Poderiam ser também abordadas formas de os executivos dos governos trocarem
experiências com seus pares, podendo assim completar seu treinamento.
Outro ponto, já abordado em relatórios internacionais, é que os líderes para o
governo eletrônico devem ter especialização ou serem acessorados por pessoas com
especialidade em computação, comunicações, operações governamentais e inovação
no setor de serviços. Os EUA, inclusive, entraram com projeto para melhorar a
capacitação dos administradores públicos, no que se refere à administração de TI, por
meio da Managment Excellence Framework do Senior Executive Service [Nat93b].

2.8.4 ADMINISTRAÇÃO DA MUDANÇA

Segundo Wright ([Wri96]), para que qualquer mudança seja duradoura a organização
deve lidar com a cultura organizacional para sobrepujar a resistência que haverá a
ela, investindo em tempo e recursos. A literatura especializada oferece vários
métodos para enfrentar a resistência a mudança ([St085]), como educação,
comunicação, participação, envolvimento, apoio emocional, negociações, acordos,
etc., que podem ser aproveitados para a nova forma de serviços prestados pelo
governo.

Os profissionais serão agentes da mudança, facilitadores de aumento da capacidade
dos outros para a mudança. Para isso as habilidades em tecnologia devem ainda ser
complementadas com habilidades em administração, comunicação, negociação e
advocacia.

O compartilhamento de valores e a flexibilidade do ambiente de trabalho são
elementos chaves para se quebrar a resistência ao governo eletrônico. Os
funcionários precisam ser comprometidos, ao longo do tempo, com a mudança.
Todos devem ser consultados. Não se pode impor interesses de um grupo sobre outro
ou fazer parecer que isso tenha ocorrido.

Heeks ([Hee99]) cita, ainda, que a participação ativa é melhor encarada do que a .
participação passiva, em que os funcionários são chamados somente para que a
aversão ao novo seja diminuída. Quando todos participam, a solução de um sistema
pode ser melhorada ou melhor implementada.

Experiências no Canadá com a informatização da Justiça demonstraram na prática
que o envolvimento dos funcionários na mudança tecnológica facilita o processo de
mudança. O senso de grande aquisição é desenvolvido [Tre97].
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A própria liderança dos órgãos públicos também é resistente às mudanças, seja
porque seus objetivos divergem dos objetivos do sistema de informação, seja porque
muitas vezes desconhecem-nos, o que lhes provoca medo de perder o controle da
mudança ou a autoridade, caso sua ignorância seja demostrada [Hee99], [SymOOa].
Técnicas especiais para quebrar a resistência dos líderes, como treinamentos
individuais para não expor a ignorância de ninguém, recompensas financeiras ou
punições, podem ser utilizadas de forma que essas lideranças também apoiem a
inovação.

Uma forma de driblar a resistência do sistema público brasileiro de funcionários
estáveis ou evitar que ela ocorra, poderia ser pautada em uma política de incentivos e
reconhecimento, objetivando que os funcionários se interessem pela transformação
do setor público. Exemplo disso é o que o governo americano tem planejado fazer
[Nat93c].

2.8.5 RETENÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUALIFICADOS

A retenção de profissionais, por sua vez, é importante porque a quantidade de
dinheiro gasto com a contratação e a produtividade perdida até que o funcionário se
adapte é muito grande.

Segundo Johnson ([Joh99b]), o setor público passou a competir com o setor privado
na retenção de pessoal com especialidade em Sistemas de Informação. A solução de
melhores salários não pode ser considerada unicamente como motivação para que o
funcionário se mantenha na organização ou se disponha a aprender novas técnicas,
mesmo porque, falta ao governo a habilidade de competir em termos de melhores
salários.

São necessárias outras estratégias para atrair e reter o pessoal qualificado. Outros
incentivos são importantes para os funcionários como assistência-saúde, creches para
os filhos, possibilidade de trabalhar em casa, mobilidade do horário de trabalho,
treinamentos, reembolso por estudos, etc. A percepção sobre o emprego público
também deve mudar. Características como baixo profissionalismo do pessoal, baixa
tolerância à performance, garantias de empregos vitalícios e outras, precisam ser
alteradas para que o emprego público seja mais valorizado.

O Canadá pretende prover o estabelecimento de progressos de carreira para quem se
propuser a participar de treinamento e aperfeiçoamento e for bem sucedido n8s
mesmos, o que serve também como oportunidade para os funcionários associarem
suas competências e aspirações de carreira à direção da organização [Can99].

Outra vantagem que pode ser explorada para manter os funcionários no setor público,
é o valor social do trabalho. No setor público, se está trabalhando para o bem-estar
do cidadão, enquanto que, na iniciativa privada, se está buscando por lucros ou
competitividade no mercado.
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2.8.6 METODOLOGIAS DE TREINAMENTO

Existem diversas formas de treinamento ao cidadão e ao funcionário público que
poderiam ser utilizadas. Entre elas, por exemplo, está o treinamento à distância, por
meio de sistemas eletrônicos, para aqueles que já detêm um conhecimento mínimo de
tecnologia. Entre as principais vantagens da educação à distância, está o fato de que
os funcionários não precisariam se deslocar para treinamentos, já que isso diminuiria
a produtividade do governo temporariamente. Além do que, o cidadão pode treinar a
hora que quiser, em casa ou no escritório, e voltar a treinar quantas vezes quiser
[Gor97].

o Department of Housing and Urban Development (EUA), por exemplo, está
difundindo treinamento para cidadãos e parceiros da iniciativa privada por meio de
vídeos na Internet [Joh99a]. São vídeos sobre combate à violência na comunidade,
conferências importantes e treinamentos em sistemas utilizados pelo Departamento,
como qualidade de moradia, programas para eliminação do uso de drogas, etc. Entre
as repercussões da iniciativa estão o aumento da capacidade de treinamento do
Departamento, a diminuição dos custos, permitindo que órgãos com pequeno
orçamento incluam seus funcionários nos cursos, e a resposta positiva dos usuários,
tomando o site ponto de convergência para reunir as opiniões dos americanos.

o Canadá estará aplicando a multimídia, como forma de treinamento, porque,
segundo estimativas da Industry Canada, isso economiza 75% dos gastos com as
metodologias de treinamento tradicionais [The99].

Dentro da organização, outra técnica de treinamento que tem sido muito aproveitada
nos EUA é a dos funcionários difusores da inovação. São determinadas pessoas da
própria organização que se disponham a ajudar os colegas, tirando inclusive dúvidas
on-line, ou tomando-se responsáveis pela emissão de relatórios sobre determinado
assunto, do qual já disponham de mais conhecimento.

Concluindo, podemos dizer que para que o país esteja em condição de colocar-se em
uma situação competitiva perante o mundo, ou ainda, para que as pessoas possam
aproveitar as vantagens do governo eletrônico, elas precisam da habilidade de
adquirir novos conhecimentos imediatos e da capacidade de continuar aprendendo ao
longo do tempo, sendo que o acesso ao aprendizado deveria ser dado igualmente a
todos. Alguns desses conhecimentos, inclusive, ainda não estão sequer definidos
[Man99].



3 MODELO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (SRF):
O CASO RECEITANET

o Receitanet foi escolhido para estudo por tratar-se de um caso de prestação de
serviços e informações ao cidadão, por meio eletrônico, pelo governo federal,
significativo no contexto brasileiro e internacional. O Brasil foi o primeiro país, que
através desse sistema, permitiu a entrega de declarações de impostos pela Internet, o
que demonstra o caráter inovador da iniciativa.

Sua repercussão nacional foi de tal tamanho, devido ao sucesso do sistema junto aos
contribuintes e à facilitação de tarefas que gerou para a administração pública, que
outros governos nacionais e internacionais interessaram-se pela implantação de
solução semelhante.

3.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SRF

A Secretaria da Receita Federal foi criada em 1968, com o objetivo de organizar a
administração tributária da União de forma atuante. A estrutura interna foi
organizada de modo a se dividir o trabalho por funções. Ela dispõe de unidades
espalhadas por todo o território nacional, com diferentes graus de descentralização
do poder de decisão.

Em face da descentralização recomendada por lei (Decreto-lei n." 200, de 1967), a
SRF distribui suas unidades administrativas em três níveis:

• Central - onde são executadas as funções de direção.

• Regional - que compreende as superintendências regionais e as Delegacias
de Julgamento, com funções de direção e execução.

• Local - representada pelas Delegacias, Inspetorias e Alfândegas e com
funções de execução.

As funções de direção (supervisão e controle) compreendem atividades ligadas ao
planejamento, ao estabelecimento de normas, critérios, programas ou princípios e
também à organização, à coordenação das atividades, ao seu acompanhamento e aos
resultados.

As funções de execução dizem respeito à realização material de tarefas de rotina, que
incluem simples formalização de atos corno a solução de casos individuais, o
atendimento ao público e outras atividades que devam ser exercidas em níveis local e
regional.
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Horizontalmente a função administrativa da União foi subdividida em funções
técnicas e administrativas, atribuindo-se, a cada uma delas, uma denominação
própria, como um sistema completo. Esses sistemas são:

• Tributação.

• Arrecadação e Cobrança.

• Fiscalização.

• Aduaneiro.

• Tecnologia e Sistemas de Informação.

• Programação e Logística.

A área de Tecnologia e Sistemas de Informação é responsável pela execução da
política de informática, administração dos sistemas de processamento de dados,
pesquisa e disseminação de tecnologia de informatização, documentação e
padronização de sistemas de processamento, guarda, recuperação e disseminação de
informações, controle de arquivos e dados em poder dos prestadores de serviços e
controle do acesso de usuários a sistemas de informação.

Sediada em Brasília, a COTEC (Coordenação-Geral de Tecnologia e de Sistemas de
Informação) é a unidade que exerce a atividade central de direção na área de
Tecnologia e de Sistemas de Informação e que, conseqüentemente, tomou as
decisões referentes ao sistema em estudo.

3.2 ENTREGA ELETRÔNICA DE DECLARAÇÕES (RECEIT ANET)

3.2.1 HISTÓRICO

Com o intuito de contextualizar a decisão de se desenvolver o sistema em estudo,
serão descritos a seguir alguns dos fatos e ações que o antecederam.

3.2.1.1 SVT (SISTEMA VALIDADO R E TRANSMISSOR DE DECLARAÇÕES)

Em 1991, a Secretaria da Receita Federal disponibilizou a elaboração e entrega de
algumas declarações de impostos por meio eletrônico (no caso, disquetes).

Essa iniciativa visava melhorar os serviços prestados ao contribuinte, facilitar as
tarefas a serem executadas pelo mesmo, evitar que ele tivesse que comparecer a um
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posto da Receita Federal, e eliminar os gastos com o armazenamento de papel, bem
como a sua manipulação.

Para cada tipo de declaração, DIRPF (Declaração de Imposto de Renda de Pessoa
Física), DIRPJ (Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica), DITR
(Declaração de Imposto Territorial Rural), etc., havia um sistema que gerava a
declaração, em um disquete, permitindo ao contribuinte recuperar os dados dos anos
anteriores, se quisesse. Após a geração da declaração, o disquete era submetido ainda
a um sistema validador e a um sistema receptor diferentes para cada tipo de tributo.

Os bancos comerciais conveniados, bem como a própria SRF, validavam o disquete
gerado e entregue pelo contribuinte por meio do sistema validador. O contribuinte
que comparecia com o disquete e duas vias do recibo, recebia de volta uma via
carimbada, o disquete e a outra via do recibo eram retidos e enviados pelos bancos à
SRF, para serem processados.

De posse dos disquetes a SRF fazia uma segunda validação dos mesmos, por
segurança, criando lotes com cem declarações. Em seguida, os lotes eram
transmitidos, por meio de um segundo sistema transmissor, para posterior
processamento pelo SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados).

O SERPRO é uma empresa pública do Ministério da Fazenda, criada para ajudar a
área fazendária federal a controlar as receitas. Funciona hoje como um prestador de
serviços em tecnologia da informação, administrador de dados e gerador de
informações no âmbito governamental, visando inclusive fortalecer a tomada de
decisões estratégicas pelo governo. Atuando na administração tributária, o SERPRO
auxilia a SRF, seu principal cliente, disponibilizando a ela informações referentes à
arrecadação, tributação, fiscalização, e demais funções do cliente, de forma
integrada.

Entre as dificuldades geradas por essa sistemática, em 1991 e nos anos seguintes,
estavam os seguintes fatos:

• O contribuinte entregava muitas vezes um disquete de má qualidade para
a SRF e, entre a entrega da declaração ao banco comercial e a transmissão
pela SRF, os dados se perdiam ou estavam irrecuperáveis, gerando a
necessidade de intimar o contribuinte para nova apresentação dos dados,
desperdiçando tempo deste último e esforço da administração. A imagem
da instituição se desgastava.

• Diminuiu-se o arquivo em papel, mas criou-se um arquivo em disquetes.

• Na recepção, o funcionário tinha que estar preparado para receber os
disquetes de vários anos, de vários tributos, cada um com uma versão
diferente de programa. Havia gastos em treinamento e preparação dos
funcionários.
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• Para a concepção dos sistemas validadores haviam sido criadas equipes
diferenciadas por tributos, que implantaram em seus sistemas conceitos
de validação despadronizados. Por exemplo, quando havia um erro em
uma DIRPF, o sistema de processamento rejeitava apenas a declaração e
o funcionário da SRF tinha a possibilidade de corrigir somente aquela
declaração e reenviá-la para processamento. Já para a DIRPJ, o sistema
rejeitava o lote das cem declarações, obrigando o funcionário, além de
concertar a declaração errada, a ter de transmitir todas as declarações.

• Os equipamentos UNIX, utilizados no país para validação, eram de
fornecedores diferentes, gerando rejeições maiores em algumas regiões do
que em outras e criando soluções de contingência diferenciadas.

• Existiam, ainda, problemas de software, como o caso do sistema
validador fornecido aos bancos, que continha critérios de validação
diferentes dos critérios necessários para o processamento.

De qualquer forma, a entrega eletrônica facilitou bastante o trabalho da SRF:

• A digitação dos formulários entregues, que é era de responsabilidade do
SERPRO, diminuiu em número, e com ela, também os erros de digitação.
A eliminação da transcrição traz diversos benefícios para o governo.
Primeiro, os fiscais não despendem seus esforços com contribuintes que
cumprem suas obrigações tributárias, podendo fixar-se nos contribuintes
sonegadores. Segundo, diminuem-se os custos com processos em que a
SRF é ré por cobrança indevida. Se o digitador, por exemplo, digitava
uma dívida de um milhão, em vez de mil, e esse valor chegava a litígio
jurídico, o qual é claro, era perdido, a União era obrigada a desembolsar o
valor das custas do processo, que girava em tomo de uma alta
porcentagem do valor litigado. Finalmente, não se desembolsa mais o
custo de redigitação.

• Os dados passaram a ser processados mais rapidamente, o prazo da
restituição ao contribuinte foi reduzido e as informações passaram a ser
acessadas mais rapidamente pela fiscalização.

• Direcionado pelo programa, o contribuinte passou a efetuar menos erros
no preenchimento das declarações. Por exemplo, menos erros foram
cometidos nas totalizações, nos limites de dedução estabelecidos, etc.

3.2.1.2 TRANSDADOS

O sistema Transdados, utilizado a partir de 1997, e contemporâneo do Receitanet,
embora descrito anteriormente a ele, foi lançado em função das experiências
anteriores, validando e já criando os lotes de transmissão nos próprios bancos
comerciais conveniados.



57

Cada lote consistia de cem declarações, gravadas em um único disquete. O banco
então mandava, além dos disquetes recebidos, os disquetes-remessa, contendo os
lotes de declarações dos contribuintes. Se houvesse algum problema com o disquete-
remessa, a SRF regerava o lote, sem necessidade de entrar em contato com o
contribuinte.

O sistema foi desenvolvido pelo SERPRO, participando dele uma equipe da SRF
para definição e homologação do produto. Essa definição inicial do sistema era
focalizada em conceitos, não abordando detalhes. A SRF considerava como
definição, a encomenda de um programa que resolvesse determinados problemas.

Diminuiu-se o tempo de processamento e de transmissão das declarações. O número
de funcionários deslocados para esse trabalho foi reduzido, em termos de horas-
homem, da ordem de 100:1. A confiabilidade, por sua vez, aumento
consideravelmente.

A primeira versão do sistema, em 1997, saiu com alguns problemas, em função do
pouco tempo (um mês e meio) que a SRF teve para homologá-la. A definição pouco
detalhada também levou a falhas de funcionalidade. Nos anos seguintes, esses erros
foram concertados e diminuiu-se também o trabalho de suporte técnico.

Em 1999, o arquivamento dos disquetes de declaração dos contribuintes foi
considerado um problema. As mesmas declarações que encontravam-se nos
disquetes estavam armazenadas nos computadores centrais de grande porte da
Receita, tal que, se fosse necessária a consulta aos dados fiscais de um indivíduo,
isso poderia ser feito no computador central. Os casos de falha no processamento
eram tão raros que não justificavam a manutenção dos arquivos para futura
recuperação dos disquetes, que ocupavam muito espaço. Além do que, ao longo dos
anos, esse meio de armazenamento perdia seu conteúdo, devido a defeitos de
fabricação e desmagnetização, e com isso, a suposta vantagem de recuperação dos
dados perdia seu sentido.

Em último caso, e para sua ampla defesa, o contribuinte tinha em sua posse o
disquete original entregue, e o recibo de entrega que o programa de elaboração da
declaração emitia, que comprovavam os dados apresentados e que podiam ser
recuperados.

Os bancos passaram, então, a formar os lotes remessa com cem declarações,
devolvendo ao contribuinte o disquete com a declaração e o recibo de entrega
carimbado. Por meio do Transdados, os disquetes remessa eram diretamente
transmitidos, permanecendo a sua guarda com os bancos, sem o envio posterior para
a SRF. Caso ocorresse algum defeito, na primeira transmissão, o banco tinha a opção
de mandar o disquete remessa para correção e recuperação dos dados pela SRF.

Com a devolução do disquete para o contribuinte, reduziram-se o esforço e espaço de
arquivamento. Muitos contribuintes acreditavam, inclusive, que a SRF retinha os
disquetes para poder utilizá-los em outras aplicações, o que desgastava novamente a
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imagem da instituição. A não retenção desses disquetes acabou por desmistificar o
procedimento de retenção.

A curto prazo, a idéia da SRF é eliminar o sistema Transdados e recepcionar todas as
declarações por meio da Internet pelo sistema Receitanet, descrito no tópico seguinte.
Em 2000 comprovou-se que a sua utilização é mínima em comparação com as
entregas de declaração efetuadas pela Internet, como pode ser visto na tabela T4 do
Anexo I, tal que, as declarações entregues pelo Transdados podem ser absorvidas por
este último sistema de entrega.

o que justificaria sua manutenção até o presente momento, segundo os
administradores da SRF, seria o fato das linhas de transmissão de declarações
estarem congestionadas demais no fim do prazo de entrega estipulado por norma.
Caso o banco comercial ou o contribuinte não conseguissem acesso à Receita para
transmissão direta, o sistema Transdados poderia ser utilizado para recepção dentro
do prazo legal, e as declarações seriam transmitidas para a SRF posteriormente.

3.2.1.3 RECEIT ANET

o Receitanet, lançado em 1997, foi o sistema que permitiu, com toda a segurança,
que o contribuinte pudesse enviar sua declaração pela Internet. Depois de gerada a
declaração por meio do programa específico, o sistema transmite-a pela Internet e
retoma ao contribuinte o recibo de recepção, que fica gravado no disquete
transmitido.

o mesmo sistema é utilizado para a transmissão de todas as declarações da SRF.
Essa característica é provavelmente responsável por uma boa parte do sucesso do
Receitanet perante o contribuinte. Por meio de um mesmo sistema, padronizado e
amigável, o cidadão pode mandar todas as suas declarações.

3.2.2 SEGURANÇA

Foi utilizada, para os arquivos de declaração, a técnica de criptografia com chave
pública e privada, associada a um algoritmo. Dessa forma, se alguém obtiver o
arquivo, precisará da chave secreta para conseguir lê-lo [Pai97].

Esse arquivo inicialmente é enviado a um banco de dados SQL Server e depois, de
forma assíncrona, enviado para o mainframe do SERPRO, onde é decriptografado.
Novamente, um hacker não teria acesso à chave de decriptografação.

Quanto à segurança na Internet, ela é obtida por meio de um poderoso sistema de
firewall, cujo nível de confiabilidade é tão alto que nunca foi quebrado. A detecção
de intrusão é obtida em tempo real e se registram todas as atividades realizadas no
sistema [MinOla].
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A integridade de cada declaração a ser enviada é checada na transmissão. Verifica-se
sua validade quanto ao conteúdo e origem, antes e após ser transferida. E, finalmente,
restringe-se o tempo de transferência ao mínimo possível, que hoje é próximo de dois
segundos.

Antes de cada projeto ser colocado à disposição do contribuinte, todo o ambiente é
verificado quanto à efetividade das medidas de segurança adotadas para não haver
nenhum tipo de violação à privacidade da informação.

3.2.3 INFRA-ESTRUTURA

o Receitanet foi escolhido como uma solução simples de ser usada, segura, ágil,
transparente, atingindo o maior número possível de contribuintes, por não exigir
suporte e/ou apoio algum para instalação, que fizesse modificações no ambiente
operacional do contribuinte e permitindo que a entrega da declaração e a devolução
do recibo ocorram na mesma conexão.

Dentro da organização, foi necessário garantir um excelente canal de comunicação
entre a rede do Receitanet e os provedores de acesso da Embratel e da Rede Nacional
de Pesquisa (RNP). Os servidores de recepção foram, então, instalados em Brasília,
que já dispunha de uma infra-estrutura de rede de alta velocidade (REMA V) ligada
aos provedores mencionados. Junto à Telebrasília, foi contratada uma conexão
dedicada interligando a REMA V, a Embratel e a RNP. Foram definidos, ainda, em
conjunto com os provedores de acesso, rotas secundárias e de backup.

O Receitanet foi lançado, em 1997, prevendo 500 mil entregas de declaração, com a
seguinte infra-estrutura:

• 1 link de 2 Mbps, conectado diretamente à Embratel.

• lZink de 2 Mbps, conectado à RNP.

• 1 conexão de 2 Mbps, entre a REMA V e a rede dedicada do Receitanet.

• Padrão de segurança implementado nos roteadores.

• Produtos de gerenciamento e monitoração.

Dado o aumento na recepção de declarações pela Internet, essa infra-estrutura foi
expandida e estava composta, em 2000, pelos seguintes equipamentos e conexões:

• 1 link ATM fracionado de 34 Mbps, conectado diretamente à Embratel.

• 1 link de 2 Mbps conectado diretamente à Global One.
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• Equipamentos com tecnologia ATM, que suportam o crescimento de
conexões Internet.

• Servidores de publicação com capacidade de vazão de 155 Mbps e 622
Mbps (segmento interno).

• Padrão de segurança implementado nos roteadores.

• VLAN' s com isolamento de tráfego e redução do domínio de colisão.

• Sistema de bloqueio de pacotes, de serviços não autorizados, de redes e
de IP' s de ataques.

3.2.4 TREINAMENTO

A cada nova metodologia de entrega eletrônica de declarações, a COTEC, descrita
anteriormente, organiza um curso para os disseminadores regionais que, em cada
Região Fiscal, treinam os funcionários que farão a recepção nas unidades da SRF, e
disseminadorespertencentes ao bancos comerciais conveniados e também
autorizados a executarem a recepção.

Quanto aos contribuintes, a SRF disponibilizou para a imprensa funcionários que
explicaram como funcionaria a nova sistemática de entrega. A imprensa transmitiu as
informações em cadeia nacional.

Como retaguarda, a SRF disponibilizou em seu site informações sobre as dúvidas
mais freqüentes. Plantões fiscais foram montados especialmente nos momentos em
que haveria maior afluência de contribuintes.

A própria sociedade participou do processo. Provedores particulares de acesso como
o Investshop.coml , gratuitamente, tiram dúvidas dos contribuintes e ensinam como
transmitir as declarações pela Internet.

3.2.5 PROBLEMAS ENFRENTADOS

Foram citados como problemas enfrentados para se alcançar a atual entrega
eletrônica de declarações:

• A imposição de padrões. As declarações eletrônicas utilizadas pela SRF
foram criadas por meio de sistemas isolados. Para cada imposto foi montada
uma equipe, que estabeleceu padrões e diretrizes para o desenvolvimento do
sistema de entrega da respectiva declaração eletrônica. Existiam, além do
programa de preenchimento, critérios específicos de validação, aplicados
para cada imposto na hora da recepção. Os critérios também mudavam ao
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longo dos anos, o que exigia sistemas de validação diferentes para cada ano.
Por essa diversidade de padrões de recepção, a tentativa de se criar um
padrão único de recepção foi difícil, inclusive, tendo em vista as diversas
pessoas das diferentes equipes de desenvolvimento envolvidas.

• Convencer os gestores de cada sistema a migrarem para o novo padrão. Cada
equipe se julgava soberana em relação ao seu sistema.

• Uma vez estabelecido o sistema, houve dificuldades técnicas como o
armazenamento e manipulação das declarações passadas, que não possuíam
padrão, e que a SRF continuava obrigada a receber em função do tempo de
prescrição e decadência tributários (5 anos). O tempo e recursos disponíveis
para a geração de um receptor único para as declarações (Receitanet) não
foram suficientes para adaptá-lo também às declarações passadas.

• A SRF dispunha de poucos funcionários qualificados em sistemas de
informação para testar o sistema e desenvolver metodologias de teste.

• O equipamento utilizado para teste não era o de tecnologia mais avançada.
Não houve pois, para a equipe de teste, a possibilidade de testar o sistema em
computadores avançados e que estariam disponibilizados para o contribuinte,
comprovando a sua aplicabilidade em um ambiente heterogêneo. Além
disso, os computadores antigos deixavam a desejar em termos de
performance. Os testes eram lentos e, conseqüentemente, a homologação do
sistema exigia muito tempo da Secretaria.

Existe uma única exceção de padronização dentro do Receitanet hoje, que é a DIRF
(Declaração de Imposto Retido na Fonte). Como não foi possível adaptar os padrões
de validação da DIRF aos padrões únicos para as demais declarações, foi criada uma
solução por meio de software para que a declaração possa também ser recepcionada
pelo Receitanet. Para o contribuinte, entretanto, essa questão de critérios de
validação não é visível, e ele transmite a DIRF pelo mesmo meio utilizado para as
demais declarações.

As dificuldades foram sobrepujadas, principalmente, pelo comprometimento da
liderança. Houve também envolvimento e boa vontade dos funcionários inseridos no
gerenciamento e desenvolvimento do sistema.

Gates ([GatOO]) em sua avaliação do Receitanet cita inclusive que:

"Sob a direção estratégica do Secretário da Receita Federal, Dr. Everardo Maciel, a
Receita Federal e o Serpro sabiam que tinham apenas uma única chance em tornar este
projeto um sucesso. [...I O Sr. Pedro Luiz César Gonçalves Bezerra, Diretor de Tecnologia,
compôs uma sólida equipe, apostando no sucesso do projeto. "
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3.2.6 ACESSO IGUALITÁRIO

A decisão de informatizar a entrega de declarações foi tomada pela liderança da SRF,
em princípio sem consulta prévia ao cidadão. Foi uma decisão tomada vislumbrando-
se as práticas comerciais e observações dessas práticas na sociedade, pelos gerentes
da SRF, assessorados também pelo SERPRO.

Houve descrença quanto à utilidade para o cidadão de tal tipo de entrega.
Questionou-se que nem todos os contribuintes teriam computador ou acesso a ele e,
que quando detivessem, poderiam não ter o conhecimento suficiente para manipulá-
lo.

Segundo avaliação da propna SRF, o número de declarações entregues
eletronicamente comprova que essa dificuldade foi superestimada. Embora a SRF
tenha deixado ao cidadão a opção de entregar sua declaração em formulário de papel,
o número delas entregues eletronicamente vem aumentando ano a ano, como pode
ser observado nas estatísticas do Anexo I, bem como no gráfico mostrado logo
adiante.

Em 1997, houve nova discussão sobre a alteração da versão de entrega no sistema
operacional DOS para o sistema Windows. Para a SRF essa alteração era importante,
uma vez que, era a plataforma com a qual os. sistemas internos operavam. A
discussão tinha por base a dúvida de se o contribuinte teria ou não condições de
continuar elaborando suas declarações sem ter que mudar de equipamento.

Foi apresentada à gerência do Receitanet, pesquisa da FGV (Fundação Getúlio
Vargas) na qual estava indicado que o percentual de pessoas que ainda utilizavam
exclusivamente o sistema DOS era aproximadamente de 2% em relação ao total dos
sistemas utilizados. O mesmo percentual apresentava-se para outras plataformas, que
não DOS e Windows, como é o caso do sistema Macintosh. Se a Receita não
desenvolvia sistemas que operassem nessas outras plataformas, dado seu pequeno
volume em comparação com o total, não fazia sentido manter o sistema na versão
DOS, ou criar uma versão especial para o contribuinte que ainda se utilizasse do
mesmo.

Em 1998, ocorreu a mudança da versão do Receitanet de 16 para 32 bits. Em 2000, a
Receita Federal passou a distribuir o programa somente em CD-ROM, uma vez que
seu custo de produção, em relação à quantidade de memória utilizada, era menor que
o do disquete. Enquanto com o disquete tinha-se um custo de R$0,46 para
armazenar-se apenas o programa de transmissão, o CD-ROM, produzido por R$0,49,
continha o manual de instruções ao usuário, e mais espaço, caso se desejasse incluir
mais aplicativos.

Apesar de todas as inovações acima descritas, não houve diminuição de entregas pela
Internet. A SRF acredita que as alterações necessárias foram absorvidas por
contadores e empresas de contabilidade como custos do serviço e que as pessoas que
fazem suas declarações sozinhas acabaram por arrumar um modo de elaborar tais
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declarações, ainda que seu computador não suportasse a nova versão, seja por meio
da empresa em que o indivíduo trabalhava ou de um amigo.

Funcionários da SRF chegaram a receber reclamações dos bancos comerciais, que
diziam não ter equipamento e não quererem investir em novos computadores para
receber as declarações de seus clientes. Mas na prática, os funcionários observaram
que os bancos deslocavam os computadores de qualquer setor para atender ao cliente.

Para as pessoas jurídicas, desde 1999, só existe a opção de entrega eletrônica de
declarações. A SRF acreditou que o contribuinte pessoa jurídica teria maior acesso a
ferramentas eletrônicas e à Internet, eliminando a entrega de declarações em papel.
Houve muitas reclamações no primeiro ano, mas as empresas e os contadores que as
representavam adaptaram-se ao meio de entrega.

Em regiões como o interior do Amazonas, entretanto, o acesso a computadores é
muito precário para a população. De acordo com os dados levantados pela SRF, a
quantidade de pessoas que opta pelo formulário em papel é muito grande [UItOO].

Na tentativa de fornecer acesso igualitário ao maior número de contribuintes, o
Receitanet foi disponibilizado nos saguões das agências da SRF, espalhadas pelo
Brasil, para quem não tivesse acesso à Internet. Nesses computadores de auto-
atendimento disponíveis, o contribuinte podia também copiar os programas de
preenchimento de declarações e outros aplicativos da Receita Federal [MenOO].

Entidades como o SEBRAE-MG, em 2000, disponibilizaram para o cidadão, pessoa
física e jurídica, computadores para a transmissão de declarações [ConOO].

Outra tentativa de fornecer acesso igualitário foi a criação da declaração eletrônica
IRPF pelo Receitafone, descrito mais adiante, que foi lançada justamente para
eliminar o formulário em papel, bem como a declaração on-line que pode ser feita
diretamente pela Internet, sem a necessidade de utilização do programa do imposto
de renda [CorOO].

A declaração por telefone não foi liberada para todos os contribuinte, apenas para
aqueles com patrimônio até R$ 20.000,00 e que aceitassem o desconto simplificado
oferecido pelo governo. Foi distribuído pela Receita um roteiro para resposta e
preenchimento por telefone. Ao final da ligação, o sistema informa o número de
registro da entrega da declaração, que é a garantia de que a Receita recebeu as
informações corretamente.

3.2.7 INVESTIMENTOS

Os investimentos efetuados pela SRF para a implantação da recepção eletrônica de
declarações foram em infra-estrutura, hardware, software e principalmente no
treinamento de pessoas capacitadas para atuarem junto ao planejamento e
desenvolvimento dos sistemas.
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3.2.8 ANÁLISE DOS INDICADORES DE USO DA ENTREGA ELETRÔNICA

1996 1997 1998
lw:J

1999 2000

Gráfico 1 - Declarações de pessoa física (Posição em: 12/2000), baseada na tabela T5 do Anexo I

Os dados aqui expostos estão com as casas de milhar arredondadas, uma vez que as
estatísticas mantidas pela SRF levam em consideração todas as declarações
recebidas, inclusive poucos minutos antes do levantamento estatístico. As estatísticas
são levantadas por minuto porque o contribuinte pode, na verdade, entregar com
atraso de anos uma declaração. Considerou-se, então, o número de declarações
entregues até dezembro de 2000de forma arredondada.

Por esse motivo, verifica-se que os valores das tabelas T7 a TlO não coincidem
exatamente com os valores do gráfico acima, uma vez que, os primeiros foram
levantados do início da entrega de declarações de um exercício fiscal até o início da
entrega de declarações do exercício fiscal seguinte.

Observa-se nesse gráfico a diminuição de entregas em formulário e a crescente e
quase dominante entrega eletrônica das declarações, o que confirma a aceitação pela
população desse novo meio de serviços. Apesar do aumento de declarações
entregues, o número de declarações em formulário diminuiu muito.

Quanto à pessoa física, entretanto, a SRF acredita que o aumento de declarantes, em
parte, deu-se em função do aumento de conforto na entrega e da relação
custolbenefício da sonegação [RecOO].

Além desse fator custolbenefício, o que poderia também estar influenciando o
aumento de declarações poderia ser o temor ao Fisco. A imagem de eficiência e de
rapidez na disponibilização de dados fiscais que a instituição passa com a entrega
eletrônica pode ter sensibilizado o contribuinte a cumprir com suas obrigações, já
que, elas poderiam mais facilmente ser cobradas dele. Observe-se aqui que essa
imagem de eficiência, que o cidadão passou a ter, não indica que a fiscalização não
fosse eficiente antes, mas a imagem que o contribuinte tem do órgão público pode
influenciá-lo. É um aspecto difícil de se medir mas que não pode ser desconsiderado.



65

Em 1998, a imprensa declarou que os contribuintes que não entregassem declaração
de imposto de renda teriam seu CPF (inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas)
cancelado. Embora não totalmente correta - já que a informação era que o CPF seria
cancelado para os contribuinte que não tivessem entregue a declaração específica
para isentos (uma espécie de recadastramento) ou a declaração de imposto de renda
comum, para os obrigados a declarar, teriam seu CPF cancelado. Isso também
influenciou o aumento do número de declarações entregues.

Dado que o número do CPF é muito utilizado pelas pessoas em sua vida cotidiana
como na emissão de talão de cheques, nos financiamentos, e até faz parte do registro
em outros órgãos, como é o caso da Carteira Nacional de Habilitação, um grande
número de contribuintes isentos, e que precisariam fazer apenas a declaração
específica, entregou indevidamente a declaração do imposto de renda comum a fim
de não perder seu número de CPF.

A declaração de isentos não foi incluída no total de declarações apresentadas no
gráfico 1, por não ser transmitida pelo Receitanet. Ela era entregue mediante
formulários, que eram preenchidos nos Correios e depois digitados pela Receita, nos
terminais das Casas Lotéricas, por telefone ou por meio de um formulário preenchido
diretamente no site da SRF na Internet.

Quantidade de Declarações

20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000

O
1998 1999

Ano
2000

Gráfico 2 - Declarações eletrônicas no tempo

o gráfico 2 engloba os totais das declarações eletrônicas entregues para todos os
tributos, baseado nas as tabelas T7, T8, T9 e TlO. Analisando esse gráfico verifica-se
também a tendência de aumento na entrega total de declarações eletrônicas. E para
cada um dos tipos de declaração eletrônica vislumbrada pela SRF, verifica-se a
mesma tendência de aumento no número de entregas.

Vale acrescentar, entretanto, que apesar de algumas declarações terem aumentado em
quantidade nas tabelas mostradas no Anexo, como é o caso da DIRF, esse aumento
não foi em função do tipo de entrega, que é só um, o eletrônico, mas de variações na
legislação, aumento da atividade fiscal e outros fatores externos à opção pelo tipo de
entrega de declarações. As declarações para as quais são mantidas os dois tipos de
entrega (em papel e eletrônico) são a DIRPF e a DITR.
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o sucesso da entrega eletrônica do imposto de renda pelo Receitanet levou à adoção
do mesmo tipo de recepção para declarações de outros impostos. Por esse motivo,
verifica-se o acréscimo de impostos nas tabelas do Anexo I, de acordo com a sua
disponibilidade ao contribuinte a cada ano. Esse fator também contribuiu para o
aumento do total das entregas de declarações de forma eletrônica.

3.2.9 VANTAGENS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA

Foram observadas as seguintes vantagens com a implantação do sistema de entrega
eletrônica de declarações:

• Diminui-se a mão-de-obra, que já é escassa, na transmissão e manuseio das
declarações. Embora não existam os dados exatos sobre quantas pessoas
eram deslocadas para essa tarefa, esse número pode ser estimado por volta
de 20% dos funcionários das unidades locais de execução, ou seja, das
Delegacias e Agências da Receita Federal. Hoje, resta um envolvimento
direto de menos de 4% dos funcionários, que transmitem poucas
declarações pelo Transdados ou resolvem problemas técnicos de
transmissão. O tempo de transmissão das declarações, que era de dois
meses, passou a ser imediato.

• As declarações recepcionadas pela Receita Federal - de acordo com os
princípio da prescrição e decadência tributários, que dão o direito ao
governo de cobrar pelos impostos - devem ser mantidas enquanto não
expirar o prazo legal desse direito. Chegado o tempo de prescrição das
declarações já entregues em papel, grande quantidade proveniente dos anos
passados em que essa entrega era permitida, e que não foram totalmente
digitalizadas, o arquivo físico tenderá a desaparecer, ou ser mínimo. Isso
porque, das novas declarações entregues quase a totalidade pode ser
totalmente armazenada em meio magnético.

• O processamento é mais rápido, diminuindo o tempo que o contribuinte
aguarda pela restituição, e melhorando o prazo para que os dados tomam-se
disponíveis para a fiscalização.

• Aumentou-se o valor total da arrecadação da Receita Federal, em função do
aumento no número de declarações entregues, seja por maior facilidade de
entrega do cidadão seja pela melhora da imagem de fiscalização.

• Diminuíram-se custos de operação, conforme discutido mais a frente, no
item 3.2.10.

• Aumentou-se a segurança na entrega das declarações, pois papéis e
disquetes têm maior possibilidade de serem extraviados.
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• Aumentou-se a credibilidade nos serviços prestados pelo governo. A SRF
tem recebido diversos prêmios e elogios em função da entrega eletrônica de
declarações:

• Gates ([GatOO])menciona em anexo a seu livro A empresa na
velocidade do pensamento o Receitanet como um caso de sucesso;

• em 1998, o Receitanet, após um ano de lançamento e uso pela
população, recebeu o prêmio CONIP14, tendo sido considerado o
melhor sistema de serviço público;

• em 2000, novamente o CONIP premiou a SRF na categoria de
"Cidadania na Internet", na esfera do governo federal;

• diversos cidadãos mandaram também por e-mail, parabenizações à
Receita, inclusive do exterior.
Prêmios como esse demonstram a credibilidade do serviço eletrônico
prestado pela SRF e o reconhecimento de sua utilidade para a
sociedade.

Embora não seja uma vantagem, uma das repercussões do Receitanet que não pode
deixar de ser citada é que o seu sucesso levou outros órgãos a solicitarem ao
SERPRO a mesma solução. A SRF tem também apresentado palestras sobre o caso
no exterior.

14 O CONIP, promovido pela SUCESU-SP, é um fórum de discussão e apresentação do que há de
mais relevante em modernização do serviço público, atendimento ao cidadão, gestão administrativa e
das finanças públicas. Esse fórum é conduzido pela sociedade civil em colaboração com o governo,
apresentando palestras temáticas e trabalhos técnicos que concorreram ao prêmio.
(http://www.ideti.com.br/conip/).



68

3.2.10 DIMINUiÇÃO DE CUSTOS

Segundo o SERPRO, a diminuição de custos que o projeto Receitanetffransdados
gerou pode ser calculada da seguinte forma:

• Para a SRF:

61.666.665

x2

(Consultas a SRF atendidas no
balcão)
(Minutos por consulta)

27.323.568
-:-60

(Minutos)

455.393
xR$23,00

(Horas)
(Salário por hora do atendente,
que ganha em média
R$ 4.000, 00 com encargos)

R$1O.474.039,0015

• Como a declaração é digitada pelo próprio contribuinte, a economia
gerada é de:

17.206.103

x R$ 0,70

(Declarações recebidas pelo
Receitanetffransdados até
16/12/2000)
(Custo médio de digitação por
declaração)

R$12.044.272,1O

• Economias diretas para a SRF: R$ 22.518.311,10;

• Para o contribuinte:

x R$2,00

(Declarações recebidas pelo
Receitanet até 16/1212000)
(Valor estimativo gasto com
passagens de ônibus
para o deslocamento até a SRF)

13.661.784

R$ 27.323.568,00

15 Cálculo efetuado em 2000.
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• Tendo em vista a não necessidade de deslocamento, o contribuinte
economiza suas horas de produção:

13.661.784

x2

(Declarações recebidas pelo
Receitanet até 16/12/2000)
(Estimativa de horas de
produção não gastas pelo
contribuinte com deslocamento)

27.323.568
x R$ 7,55 (Valor da hora de produção do

contribuinte, não isento e com
renda mínima, baseada num
salário mensal de R$ 1.330,00,
com encargos)

R$ 206.292.938,40

• O uso do site também gera economias com gastos não realizados com
disquetes:

17.206.103

x R$ 1,00

(Declarações recebidas pelo
ReceitanetlTransdados até
16/12/2000)

(Custo de um disquete)

R$ 17.206.103,00

• Economias diretas para o Contribuinte: R$ 250.822.609,40;

• Total economizado pela sociedade:

R$ 22.518.311,10
+ R$ 250.822.609,40

(Economias para a SRF)
(Economias para o contribuinte)

R$273.340.920,50 (Economias para a sociedade)

Podem ser feitas algumas críticas ao sistema de cálculos acima, adotado pelo
SERPRO.

Primeiro, a crítica se faz em relação ao valor adotado para a economia de gastos com
condução para o contribuinte ir até uma unidade da Receita. Não se pode afirmar que
o contribuinte tome ônibus para ir à Receita Federal. O contribuinte pode usar metrô,
ir a pé, como é muito comum em determinadas regiões do país, ou tomar um táxi, o
que alteraria esse valor médio. Cada declaração entregue também não significa a ida
de um contribuinte à repartição. Muitas empresas de contabilidade encaminham
declarações de vários clientes de uma vez só, além de executarem uma série de
outros serviços quando da ida à Receita. O valor de R$ 1,00 para o ônibus foi
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também tomado como base em que cidade? Não se pode afirmar que na média o
valor da condução em todas as cidades do país seja esse.

A mesma simplificação ocorre quando se determina que o valor de um disquete é de
R$ 1,00, quando na verdade encontram-se disquetes por um valor muito menor no
mercado. Ou ainda, que a renda da pessoa que vai até a SRF é de na média R$
1.330,00, com encargos, o equivalente ao valor mínimo salarial taxado pelo imposto
de renda. O contribuinte poderia mandar em seu lugar um procurador que tenha um
salário inferior a esse. Contribuintes milionários eventualmente gostam de resolver
suas pendências com a Receita sozinhos.

Nesse cálculo não foram consideradas também economias como a liberação do
espaço em arquivo e dos funcionários que manipulavam as declarações em papel e
que foram realocados de função.

Apesar de simplistas, os cálculos efetuados pelo SERPRO estão sendo mostrados
com o intuito de se demonstrar a ordem de grandeza das economias geradas para a
sociedade.

3.3 SERViÇOS ELETRÔNICOS DA SRF

Este tópico descreve outras experiências da SRF na distribuição de serviços e
informações por meios eletrônicos, que foram impulsionadas pelo Receitanet, com o
objetivo de complementar o estudo com os fatos e as ações que sucederam sua
implementação e que, por sua vez, influenciaram seu aperfeiçoamento e expansão,
além de ratificarem seu sucesso.

A impulsão de outras experiências eletrônicas deveu-se ao fato de terem sido
viabilizados novos serviços, pela verificação junto ao cidadão do interesse por esse
tipo de aplicação e eficiência governamental, e, finalmente, pela constatação da
própria administração das vantagens que essa prestação eletrônica de serviços pode
trazer ao setor público.

3.3.1 HOME PAGE DA SRF

Em 19 de setembro de 1996 a SRF inaugurou sua home page na Internet
(www.receita.fazenda.gov.br).apósumprojetoiniciadoemI995.Foium projeto dirigido
pela SRF, com o apoio do SERPRO.

A iniciativa brotou da idéia de integrar fiscalização e contribuinte, disponibilizando
informações que auxiliem no correto cumprimento das obrigações tributárias e
divulgando assuntos de interesse da sociedade e da instituição.
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Figura 5 -Página inicial do site da SRF, em http://www.receita.fazenda.gov.br

A concepção da página teve e tem até hoje como foco principal o cliente (o
contribuinte), mesmo após as modificações inseridas ao longo dos anos desde 1996.
A linguagem procura ser simples e as telas facilitam a navegação por meio da
inserção dos temas mais demandados pelos usuários da Internet e pelos contribuintes
em geral (extraídos dos mapas de acompanhamento do atendimento pessoal e
telefônico prestado pelos centros de atendimento).

No site da SRF são fornecidos as seguintes informações e serviços:

• Legislação tributária.

• Orientação e atendimento automatizado de consultas.

• Download de programas.

• Consultas ao cadastro e restituição.

• Entrega eletrônica de declarações (Receitanet).

• Declarações on-line para isentos.

• Certidões negativas.

http://www.receita.fazenda.gov.br
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• Outros.

A SRF verificou o interesse do contribuinte por informações pela da média diária de
acessos em 1996. Após a liberação da consulta ao resgate da restituição do Imposto
de Renda, o número de visitas ao site da Receita, que era de 738, passou a 3.987
acessos diários. Quanto à disponibilização de serviços, esse número passou a 8.135
visitas quando se disponibilizaram os programas de declarações referentes ao ano-
base 1997.

Em 2000, a home page da SRF recebeu o prêmio, segundo os leitores da Info Exame,
de melhor site de serviços públicos."

3.3.1.1 VANTAGENS

São vantagens trazidas para a SRF:

• Maior gerenciamento do processo de atendimento ao contribuinte.

• Dinamização do fluxo de informações.

• Dinamização dos serviços prestados ao contribuinte.

• Diminuição do número de contribuintes que precisam comparecer às
unidades da SRF.

3.3.1.2 INDICADORES

O SERPRO calcula que por meio da medida dos hits, assim considerado cada envio
efetivo de um arquivo (página HTML, ASP, GIF, etc.), a um usuário pelo servidor
Internet, e do número de declarações executadas na página da Receita Federal, pode-
se avaliar o interesse do cidadão pelo site.

Para os contribuintes que tivessem uma única fonte de renda, a Receita Federal
permitiu que a declaração do imposto de renda para pessoa física fosse preenchida no
seu site oficial, por meio de um formulário disponível na página. Esses contribuintes
não precisariam utilizar o programa gerador da declaração, nem os transmissores
Receitanet ou Transdados.

16 Pesquisa disponível no site http://www2.uo1.com.br/info/aberto/premioinfo2000/internetlservicos-
publicos.shl
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As tabelas abaixo mostram pois, , ao longo dos anos, a procura crescentedo do
cidadão pelos serviços prestados no site da SRF.

ANO QUANTIDADE DE HITS
1998 12.000.000
1999 104.000.000
2000 571.359.801

Tabela TI - Quantidade de hits

ANO ON-LINE ISENTOS
1998 *não houve nesse ano 3.680.760
1999 69.521 5.834.078
2000 180.903 7.106.926

Tabela T2 - Quantidade de declarações executadas na página

3.3.1.3 DIMINUiÇÃO DE CUSTOS

De acordo com a metodologia elaborada pelo SERPRO e já comentada
anteriormente, as economias podem então ser assim calculadas para o ano 2000:

• Para a SRF:

571.359.801

x4

(Consultas à SRF atendidas no
balcão)
(Minutos por consulta geral)

2.285.439.204
..;.60

(Minutos)

38.090.653,40
xR$23,00

(Horas)
(Salário por hora do atendente,
que ganha em média
R$ 4.000, 00 com encargos)

R$ 876.085.028,20
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• Como as declarações são executadas e transmitidas pela WEB:

7.106.926
180.903

(Declarações de isentos'")
(Declarações simplificadas
executas no site da SRF)

7.287.829
x R$ 0,30 (Custo médio de digitação por

declaração)

R$ 2.186.348,70

• Economias com a distribuição de programas:

8.209.671 (Downloads de programas
disponíveis no site)
(Custo de um disquete)x R$l,OO

R$ 8.209.671,00

• Economias diretas para a SRF: R$ 886.481.047,90;

• Para o contribuinte:

571.359.801
x R$2,00

(Consultas)
(Valor estimativo gasto com
passagens de ônibus para o
deslocamento até a SRF)

R$ 1.142.719.602,00

17 A declaração de isentos é de entrega obrigatória todos os anos, desde 1998, para os contribuintes
isentos do imposto de renda de pessoa física, e está disponível na página da SRF.
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• Tendo em vista a não necessidade de deslocamento, o contribuinte
economiza suas horas de produção:

571.359.801
x2

(Consultas)
(Estimativa de horas de
produção não gastas pelo
contribuinte com deslocamento)

1.142.719.602
x R$ 7,55 (Valor da hora de produção do

contribuinte, não isento e com
renda mínima, baseada num
salário mensal de R$ 1.330,00,
com encargos)

R$ 8.627.532.995,10

. °uso do site também gera economias com gastos não realizados com
disquetes:

7.287.829

x R$I,OO

(Declarações recebidas pelo
Receitanetffransdados até
16/12/2000)

(Custo de um disquete)

R$ 7.287.829,00

• Economias diretas para o Contribuinte: R$ 9.777.540.426,10;

• Total economizado pela sociedade:

R$ 886.481.047,90
+ R$ 9.777.540.426,10

(Economias para a SRF)
(Economias para o contribuinte)

R$273.340.920,50 (Economias para a sociedade)

Novamente, apesar de válidas as contas relativas às diminuições de custos
apresentadas pelo SERPRO, como representação da ordem de grandeza das
economias apresentadas para a sociedade, muitas críticas podem ser feitas a esse
sistema de cálculo.

Como descrito no item 3.2.10, o disquete não deveria ser avaliado no valor
apresentado pelo SERPRO, assim como o valor da condução e a média do salário do
contribuinte que está indo à Receita.

Cada consulta a um tópico do site não significa também que tenham sido feitas por
contribuintes diferentes. Pode ser um mesmo contribuinte pesquisando diversos
assuntos e serviços, o que equivaleria a apenas uma ida à Secretaria.
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Não foram também consideradas aqui as economias com impressão de papéis. A
SRF economiza na confecção de manuais, normas, formulários e certidões que antes
tinham que ser impressos e distribuídos aos contribuintes.

Outro ponto a ser considerado, é que os cálculos foram elaborados pressupondo-se
uma situação ideal, em que a Receita Federal teria condições de atender a todas as
solicitações, se estas fossem feitas pessoalmente. O que, na prática, poderia não
ocorrer, devido à limitação da estrutura organizacional. O número de consultas
pessoais à SRF não diminui, e vem aumentando a cada ano por meio da Internet.

3.3.1.4 PROJETOS FUTUROS

São projetos futuros da SRF, a serem implantados no site:

• A certificação digital, que permitirá a identificação do contribuinte e
fornecimento de novos serviços de natureza fiscal sigilosa.

• Pagamento eletrônico de tributos.

• Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

• Fornecimento de cópias de declarações.

• Emissão de todos os tipos negativos e positivos de certidão.

• Leilão de mercadorias apreendidas.

• Utilização de inteligência artificial para atendimento de consultas.

• Outros.

3.3.2 RECEITAFONE

O Receitafone é um serviço de atendimento telefônico automático, implantado pela
SRF em 1998, a fim de solucionar dúvidas dos contribuintes, e fornecer serviços de
uma forma eletrônica alternativa. Está disponível sob o número 0300-780300 e
funciona durante 24 horas por dia.

A implantação desse serviço foi realizada pela Embratel (Empresa Brasileira de
Telecomunicações) e Operadoras Estaduais do Sistema Telebrás (Telecomunicações
Brasileiras S.A., empresa holding constituída de 27 operadoras estaduais). Esse
serviço pode ser acessado por telefones fixos e móveis celulares, chamadas do
exterior e serviço móvel marítimo. Por enquanto, não é permitido o acesso por meio
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de serviço público ou de PABX. Do exterior, o contribuinte disca um outro número
(55)7830078300.

Para a utilização do serviço, o contribuinte paga uma taxa de R$ 0,27 para as
chamadas originadas de telefones fixos e R$ 0,50 para as originadas de telefone
móvel. O serviço é cobrado depois do atendimento, na conta telefônica do
contribuinte.

A fim de proporcionar acesso mais rápido ao assunto desejado, são dispostos códigos
de assuntos. Ao digitar o código, o contribuinte vai direto à informação procurada.

No final da ligação, com o intuito de melhorar os serviços prestados, o sistema
permite que o contribuinte dê sua opinião sobre a eficiência, informando se ficou
satisfeito, parcialmente satisfeito ou insatisfeito.

3.3.2.1 DECLARAÇÕES IRPF POR MEIO DO RECEIT AFONE

ANO DECLARAÇÕES
1999 67.540
2000 33.000

Tabela T3 - Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física feitas pelo Receitafone

Quanto às declarações efetuadas pelo Receitafone, observou-se uma pequena procura
em relação ao total de declarações IRPF entregues. E verificou-se, ainda, uma
diminuição para o ano 2000 em relação a 1999.

Em 1999, a Receita detectou que, para as 67.540 declarações efetuadas, o sistema
telefônico de declarações foi acessado 234.511 vezes, com desistência do
contribuinte no meio da declaração, seja por erro do número de CPF, preenchimento
de outros dados cadastrais ou de valores.

Embora de pequena aceitação, esse método talvez seja válido como uma forma
alternativa de entrega de declarações eletrônicas, especialmente para se manter a
igualdade de acesso para os contribuintes que não puderem se comunicar pela
Internet ou não tiverem acesso a computadores.

3.3.3 CERTIDÃO NEGATIVA

Em dezembro de 1997, a SRF disponibilizou na sua home page a emissão da certidão
negativa de débitos de tributos e contribuições federais.

A certidão negativa é fornecida ao contribuinte que se enquadra, cumulativamente,
nas seguintes situações:
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• Está com seus dados cadastrais atualizados.

• Não existem débitos em seu nome no âmbito da SRF.

• Não consta como omisso de entrega das declarações de ITR, se possuir
imóvel rural, na entrega de DIRPF, Declaração de Isentos, DIRPJ, e
demais declarações a que está obrigada a Pessoa Jurídica.

• Se empresa optante pelo SIMPLES, estiver regular em relação aos valores
devidos.

o site não fornece a certidão positiva com efeito de negativa, que ocorre, por
exemplo quando o contribuinte recebeu uma suspensão judicial de seus débitos, ou a
certidão positiva de débitos. Essas certidões precisam ser retiradas junto à SRF, o que
pode ser feito somente pelo próprio contribuinte ou seu procurador, a fim de que não
seja violado o sigilo fiscal das informações manipuladas pelo governo.

Certidão positiva de débitos, ou certidão positiva de tributos e contribuições federais,
corresponde, na SRF, ao demonstrativo das pendências do contribuinte, relativas a
débitos e irregularidades quanto à apresentação de declarações e dados cadastrais
[BraOOd].

A emissão da certidão na Internet funciona da seguinte forma. Para pessoa física,
inicialmente é solicitado o CPF do contribuinte. A SRF emite então a tela da figura 6
que no caso já indica que o contribuinte não tem débitos.

Caso seja necessária a impressão de uma certidão formal em papel, isso é possível. O
documento gerado possui um número de controle que permite a verificação de sua
autenticidade na SRF.

Essa comprovação da autenticidade pode ser efetuada no próprio site da SRF, por
meio do Receitafone, ou por e-mail. No site da SRF, o contribuinte fornece o número
de identificação do titular da certidão (CPF ou CNPJ), a data e hora da emissão, e o
número de controle da emissão.

A consulta no Receitafone somente pode ser efetuada para a autenticação de
certidões emitidas para pessoa jurídica. Qualquer pessoa pode fazer essa consulta. O
telefone indica que a empresa está regular, inapta perante à SRF, ou que as
informações que constam não são suficientes para a emissão da certidão negativa.

Outra forma de consulta à autenticidade da certidão negativa é feita por e-mail
enviado para a Receita Federal. O e-mail de consulta à Receita é separado por grade
ternária e automatizado, visando facilitar a triagem de respostas. Quando o
contribuinte deseja, por exemplo, verificar a autenticidade da certidão, ele opta pelo
tema certidões negativas dentre os e-mails que se pode mandar para a Secretaria. Um
formulário já com o assunto preenchido é apresentado ao contribuinte, bem como as
indicações básicas que ele deve fornecer. Com esses dados básicos preenchidos a



SRF consegue mais facilmente responder às solicitações dos contribuintes, também
por e-mail.

Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições
Federais

Resuhado da Consulta

o contribuinte 153.017.688-32 encontra-se com situação fiscal regular.

Emitir Certidão Negativa

Figura 6 - Certidão negativa, em http://www.receita.fazenda.gov.br

A certidão para pessoa física só foi liberada em 2000. Antes só era possível emitir
certidão negativa para pessoa jurídica.

3.3.3.1 PRIVACIDADE

Além da segurança proporcionada pelo código de controle de emissão da certidão,
quanto à autenticidade da mesma, foi questionada quanto à violação do sigilo fiscal
dos débitos de um contribuinte perante a entidade.

Segundo o parecer da SRF, que tem sido aceito até agora, a não emissão de uma
certidão negativa não significa que a empresa está em débitos, o que já foi alegado
pela população, e que consistiria na violação do sigilo fiscal, prejudicando, às vezes,
inclusive o cidadão. Para alguns contribuintes essa questão é de extrema importância
por que terceiros, com quem muitas vezes se está negociando, é que solicitam a
certidão negativa pela Internet.

o contribuinte que tiver problemas de cadastro, como falta de dados atualizados, por
exemplo, a falta do CPF do responsável no CNPJ, tem a emissão de sua certidão
inibida pela Internet, até que essa irregularidade seja sanada. E se tiver direito à
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certidão positiva com efeito de negativa, descrita anteriormente, também não poderá
emiti-la ainda que tenha direito a ela. Quem tentou emitir a certidão e não conseguiu,
não tem acesso aos motivos que originaram a proibição.

As certidões positiva e positiva com efeito de negativa ainda não foram
disponibilizadas na Internet por uma questão de segurança quanto à identificação do
solicitante, que só poderá ser o próprio contribuinte.

3.3.3.2 INDICADORES

ANO QUANTIDADE
1998 895.426
1999 1.318.363
2000 2.197.271

Tabela T4 - Certidões negativas pela Internet

TIPO DE ACESSO _QUANTIDADE
Emitidas - Pessoa Jurídica 1.422.205
Consulta Certidão N~ativa PF 591.601
Emissão Certidão Negativa PF 183.465
Total 2.197.271

Tabela T5 - Certidões negativas pela Internet em 2000

Os dados acima comprovam o interesse do contribuinte pelo sistema, dado o
aumento da emissão de certidões ao longo dos anos.

3.3.3.3 VANTAGENS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA

Vantagens da emissão da certidão negativa pela Internet:

• Diminuiu-se o fluxo de contribuintes nas unidades da SRF.

• Diminuiu-se o tempo de obtenção da certidão negativa. Em unidades da SRF,
como no município de São Paulo, o tempo de espera para a obtenção de uma
certidão negativa emitida na própria repartição chegou, no ano de 2000, a 15
dias. Pelo sistema, a certidão é emitida instantaneamente.

• Muitas empresas, já que a certidão pode ser obtida na Internet por qualquer
pessoa, e isso afeta sua imagem e relacionamento com os parceiros de
negócios, sentem-se encorajadas a regularizar sua situação perante o fisco.
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3.3.4 PROGRAMA DE AUTO-REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO FISCAL (PAR)

3.3.4.1 OBJETIVOS

São objetivos desse programa:

• Fornecer ao contribuinte informações a respeito de suas pendências cadastrais
e fiscais, por meio do extrato de situação fiscal, seja ele pessoa jurídica, seja
pessoa física responsável por empresa.

• Permitir ao contribuinte a regularização de suas pendências cadastrais e
fiscais por meio da Internet.

• Receber e processar as informações prestadas pelo contribuinte.

• Atualizar a situação fiscal e cadastral do contribuinte nos sistemas da SRF.

Para a pessoa jurídica, esse programa regulariza sua situação nas seguintes hipóteses:

• Envio de declarações em atraso - DIRPJ, DCTF e DIRF.

• Justificativa do motivo da ausência no recolhimento de tributos e
contribuições federais.

• Atualização do quadro de sócios e administradores da empresa.

• Atualização do código de atividade econômica da empresa.

Para a pessoa física, regulariza-se o envio das declarações em atraso referentes ao
Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF).

3.3.4.2 COMO FUNCIONA O SISTEMA

Inicialmente, em determinados períodos do ano a SRF efetua uma pesquisa em suas
bases cadastrais e fiscais, levantando inconsistências de cadastro e os contribuintes
omissos quanto a declarações e encaminha a esses contribuinte um extrato fiscal
detalhado, com as pendências a serem solucionadas e um código secreto de acesso à
sua regularização pela Internet (Anexo 11,figuras 9 a l l ).

São consideradas pendências para esse programa:

• Ausência de entrega das declarações: DIRPJ, DCTF, e DIRF.
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• Ausência no recolhimento relativo ao SIMPLES, IRPJ, CONFINS, CSLL
e PISIPASEP, nos últimos seis meses.

• Ausência de quadro de sócios e administradores no CNPJ - Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica.

• Ausência de código de atividade econômica - CNAE-Fiscal no CNPJ.

• Pessoa Física responsável pela empresa com CPF ausente no CNPJ, ou
com CPF cancelado ou inexistente no cadastro.

• Ausência de entrega de Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física -
DIRPF, do responsável perante o CNPJ.

Quando solicitado o cartão CNPJ, se existirem pendências, o contribuinte que fez tal
solicitação não recebe o cartão, mas sim um extrato para regularização pelo sistema
PAR. Ao contribuinte é dado um prazo de 60 dias para regularização, que só pode ser
efetuada pela Internet, sujeitando-se o mesmo a processo de fiscalização caso não se
regularize. .

O código de segurança, dado para o contribuinte ter acesso ao sistema PAR, foi
criado para evitar que contribuintes entregassem declarações por outros. Sem o
código, alguém que tivesse interesse em prejudicar ou beneficiar-se indevidamente
de uma pessoa ou empresa em particular, poderia entregar as declarações no lugar da
primeira. É o que se chama de fraude fiscal.

Além disso, o código permite que somente o contribuinte tenha acesso às
informações a seu respeito disponíveis nos bancos de dados da Receita. Respeita-se a
privacidade dos dados, mantendo-se o sigilo fiscal estipulado em lei. Como o código
é secreto, somente as pessoas autorizadas pelo contribuinte poderão regularizá-lo
perante o Fisco.

A regularização pelo PAR não é possível para os contribuintes que não receberam o
extrato fiscal. Ou seja, se um contribuinte sabe que está irregular, mas ainda não
recebeu o extrato, revelando a sua situação e o código secreto de acesso, ele não
poderá adiantar-se e resolver o problema pela Internet. Terá de procurar o
atendimento pessoal ou aguardar seu extrato ser entregue.

Para resolver o seu problema, o contribuinte entra então no site da SRF
(www.receita.fazenda.gov.brl, em que existe a opção do PAR. Lá ele informa o CNPJ e o
código secreto de acesso. O sistema informa as pendências na tela e fornece todas. as
informações para regularização.

Se o caso for, por exemplo, omissão de declarações, o contribuinte faz o download
do programa referente à declaração do ano faltante e já preenche a declaração no
próprio computador.
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Depois, e para qualquer outra pendência detectada, faz-se também o download do
programa PGD-PAR, que deve ser utilizado para gerar um arquivo de regularização.
Tanto o arquivo de regularização como as declarações em atraso são então enviados
pelo Receitanet para a SRF. E a situação do contribuinte fica então regularizada.

A figura abaixo resume de forma ilustrativa o sistema:

Extrato Fiscal
Detalhado

Extrato
Extrato Papel Internet

PGD PAR

Declarações
em Atraso

Figura 7 - Funcionamento do PAR, apresentado no CONIP 2000
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• As pendências e a fonna de regularização estão disponh'eis na Intemet somente para os
contribuintes para os quais foi emitido o Extrato de situação fiscal acompanhado ou não do
Cartão de Identificação da Pessoa Juridica;
• Aregularizaçáo deve ser efetuada utilizando-se o Programa de Auto-regularizaçáo de
Situação Fiscal (PGO-PAA)e os aplicativos para preenchimento e transmissão de
declarações em atraso, disponh'eis para DOWNLOADna próxima página;
• A regularização relativa à entrega. das declarações em atraso deverá ser efetuada
exclusivamente pela Intemel.
· O Extrato da pessoa Juridica conterá a.indicação de que a pessoa fisica responsável perante
o CNPJ possui pendência. A regularização desta pendência é de responsabilidade da pessoa
fisica, que deverá aguardar o recebimento de seu Extraio de Situação Fiscal, para obter
orientações quanto a regularização e o código pessoal de acesso à intemet.
• Caso o alual responsável pela empresa não corresponda ao indicado no Extrato da Pessoa
Jurídica, compete a ela a atualização deste dado perante o CNPJ, por meio do PAR.
• O extrato também exibirá o diagnóstico de cada pendência, regularízada ou não, com base
em verificações nos sistemas da SRF eno próprio PGO-PAR transmitido pelo contribuinte.

Para consultar o detalhamento das pendências, a fonna de regularização e o respectivo diagnóstico, infonne
o número de Inscrição da Pessoa Jurídica no CNPJ e o Número do Extraio constanle do Extraio de
Situação Fiscal recebido

rCons~~~~'1CHPJ: 1~~040~1).i?, ... jEXTRATO:
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Figura 8 - Acesso ao PAR pelo site da SRF

3.3.4.3 QUANTIDADE DE REGULARIZAÇÕES

TIPO DE DECLARACÃO QUANTIDADE
Pessoa Física 441.628
Pessoa Jurídica 181.010
DCTF 33.996
DIRF 26.454
PAR 702.661
OUTROS 309.102
TOTAL 1.694.851

Tabela T6 -Total de declarações por tipo transmitidas em 2000 pelo Receitanet - PAR (Posição
até: 22/0112001 às 01:54)

3.3.4.4 DIMINUiÇÃO DE CUSTOS

De acordo com a metodologia de cálculo desenvolvida pelo SERPRO, os custos que
diminuíram com a implantação do PAR são:
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• De posse da correspondência recebida e sem possibilidade de usar a Internet
para auto-regularização, o contribuinte dirigir-se-ia à SRF para adquirir o
programa de regularização e retomaria posteriormente à SRF para entregar o
programa preenchido. Nesse caso a economia gerada seria:

702.661
x R$ 4,00

(Regularizações pelo PAR)
(Custo médio do transporte)

R$ 2.810.664,00

• Considerando que o programa preenchido pelo contribuinte devesse ser
transcrito em vez de ser obtido e transmitido via Internet:

1.694.851

x R$ 0,70

(Declarações transmitidas pelo
PAR)
(Custo médio da transcrição)

R$ 1.186.395,70

• Custos de atendimento:

702.661
x30

(Regularizações pelo PAR)
(Tempo de atendimento no
balcão)

21.079.830
760

(Minutos)

351330,5
xR$23,00

(Horas)
(Salário por hora do atendente,
que ganha em média
R$ 4.000, 00 com encargos)

R$ 8.080.601,50

• O potencial de economias geradas pelo sistema para a sociedade é de:

R$ 2.810.664,00
R$ 1.186.395,70
+R$ 8.080.601,50

(Custos de transporte)
(Custos de transcrição)
(Custos de atendimento)

R$ 12.077.661,20 (Economia total para a
Sociedade)
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Como já mencionado nos itens 3.2.9 e 3.3.1.3 os cálculos aqui apresentados são
passíveis de várias críticas, mas servem para ilustrar a grandeza das economias
geradas pela SRF.

3.4 PERSPECTIVAS DE EVOLUÇÃO DO RECEIT ANET

Dentre as previsões de melhora no Receitanet estão:

• Para a DIRPF haverá a possibilidade, por meio do próprio programa, de
agendamento das parcelas de imposto no banco do contribuinte. O
contribuinte informará na sua declaração do imposto de renda qual o
banco comercial com o qual trabalha, e se desejado, o sistema debitará, na
data correta, as parcelas de imposto na conta do cidadão.

• As verificações de consistência cadastral serão efetuadas na propna
transmissão da declaração, eliminando-se esse tipo de erro. Hoje, se um
contribuinte entregar uma declaração com um CPF correto, mas de outra
pessoa, o sistema aceita a recepção dessa declaração. Posteriormente, uma
equipe de malha na SRF detecta o erro e corrige a identificação do
contribuinte para o seu correto número de cadastro. Na detecção
instantânea do erro por meio do programa transmissor essa correção não
precisará mas ser feita, uma vez que, não haverá a recepção de
declarações com esse tipo de erro e demais erros cadastrais. Para o
contribuinte a vantagem está em receber sua restituição mais cedo, uma
vez que não terá que aguardar o trabalho da malha. O tempo de
transmissão não será afetado por essa verificação de consistência.
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4 ANÁLISE DO CASO SEGUNDO O REFERENCIAL
TEÓRICO ADOTADO

Como demonstrado no capítulo anterior, os processos da SRF foram revistos,
obedecendo a lei, mas desburocratizando o sistema. Uma nova forma de prestação de
serviços e disponibilidade de informações foi colocada procurando-se agregar maior
valor às informações. A Receita, por meio das declarações eletrônicas, eliminou
inconsistências, diminuiu custos para o cidadão e para a sociedade, direta e
indiretamente, em tempo e em dinheiro.

Anteriormente, para apresentar uma declaração, o contribuinte precisava apresentar
também seus documentos de identidade e CPF. Hoje ele pode apresentar apenas a
declaração. Se a SRF tiver alguma dúvida sobre a autenticidade da entrega, localiza-
se a fonte da transmissão e o provedor. Para os bancos comerciais o serviço foi
também facilitado, eliminando-se as remessas que precisavam ser preparadas e
encaminhadas por memorando, carimbos cunhados, etc.

Quanto à disponibilidade de funcionários, observamos que diminuiu-se a necessidade
de deslocamentos e o contingente destacado para cada período de entrega de
declarações. Os funcionários, que antes eram deslocados para essas tarefas, passaram
a atender em funções nas quais a decisão humana ainda se faz necessária ou cujos
processos não puderam ser informatizados em função das limitações que se
apresentaram à informatização.

Por outro lado, aumentou-se a produtividade governamental, como pode ser
observado no caso das certidões negativas. São emitidas hoje mais certidões somente
em função dos funcionários disponíveis.

Além disso, os funcionários foram potencializados com informações em maior
quantidade, mais precisas e integradas, para poder trabalhar na administração
tributária.

A questão da segurança tem sido bem trabalhada pela Receita, procurando-se
impedir a violação de sigilo fiscal da informação do contribuinte por meios
eletrônicos, seja por terceiros que infiltrem-se na rede, seja por funcionários, que têm
todas as suas atividades e acessos passíveis de rastreamento.

Dentro das suas limitações, a SRF tem procurado propiciar o acesso igualitário aos
serviços e informações eletrônicas para todos os contribuintes. Foram
disponibilizados computadores nas repartições e meios alternativos de serviço por
telefone. O papel foi mantido, ainda, para aqueles que não pudessem ser atendidos
pelas outras tecnologias. Esse acesso proporcionado pode ser considerado
satisfatório, uma vez que não houve diminuição na entrega de declarações.

Comprovou-se, também, o importante papel da iniciativa privada na disseminação de
informações e na colaboração para que todos pudessem ter acesso aos serviços
eletrônicos.
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As limitações de acesso da sRF novamente são barradas pela questão da infra-
estrutura, que deve ser provida pela União como um todo. Ninguém pode utilizar-se
de um telefone ou computador onde não houver linha telefônica.

A liderança foi essencial para a obtenção dos recursos necessários para o
estabelecimento da infra-estrutura interna que pudesse atender aos contribuintes. Não
houve, em linhas gerais, problemas de custos para implantar os sistemas, dada a
opção de oferecimento de serviços na Internet. O sistema como um todo, apesar dos
investimentos iniciais, gera economias para o governo e para a sociedade.

As limitações sofridas no novo processo de relacionamento com o cidadão se dão em
função da inexistência de legislação, até 2000 ([BraOOa]), sobre a certificação digital.
Isso impossibilitava a SRF de identificar eletronicamente o contribuinte. Nesse caso,
as informações sigilosas e os serviços a elas relacionadas não podiam ser
disponibilizados aos contribuintes. Os documentos internos também tinham que estar
em papel, como é o caso dos processos administrativos, impossibilitando tanto
funcionários como contribuintes de consultá-los eletronicamente.

Sendo recente a norma que regulamentou a certificação, a SRF ainda está
trabalhando no desenvolvimentos dos serviços e disponibilização de informações,
liberadas pela nova lei.

A SRF troca informações com outros órgãos de forma digital. Existe troca de dados
com o DETRAN, que disponibiliza seu banco de dados para a Secretaria, com
Cartórios Públicos no caso de imóveis, por meio da declaração sobre operações
imobiliárias, e outros. Essa troca de dados potencializa os serviços a serem prestados
ao cidadão e melhora a consistência dos dados mantidos pela instituição,
fortalecendo conseqüentemente a fiscalização.

Entretanto, não é possível a comunicação eletrônica de dados com todos os órgãos
governamentais e entidades com função pública com quem a SRF se relaciona.

Para a SRF inscrever um CNPJ, por exemplo, ela precisa da confirmação do registro
da empresa na Junta Comercial ou no Cartório de Títulos e Documentos, entidades
essas competentes para os registros comerciais e civis da empresa. Essas entidades,
entretanto, não possuem esse sistema de registro informatizado e de forma que possa
ser compartilhado. Isso gera burocratização para o contribuinte e para a instituição. O
primeiro é obrigado a apresentar os documentos em papel, pessoalmente na SRF, e
muitas vezes a instituição é obrigada a arquivar cópia desses documentos.

Essa é uma limitação que não depende da SRF, mas sim de uma política nacional que
incentive e proveja infra-estrutura para que todos os órgãos possam compartilhar
informações. Somente dessa forma, diversos órgãos poderão sobrepujar as limitações
do não compartilhamento de informações digitalizadas.

A disponibilidade de informações para o contribuinte ainda não é total. Uma
cobrança que é feita da SRF, por exemplo, é a de disponibilização de cópias
eletrônicas de declarações. Hoje, se o contribuinte quiser uma cópia em disquete do
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seu imposto de renda do ano passado, não poderá obtê-la. As cópias são fornecidas
somente em papel. Para declarações como a DIRF, não existe a emissão usual de
cópias nem em papel. A SRF tem ouvido a solicitação de fornecimento desse tipo de
informação por meios eletrônicos e está tentando se adaptar as demandas. do cidadão.

A experiência da Receita tem sido compartilhada, por meio do SERPRO, com outros
órgãos e internacionalmente.

° relacionamento da Receita com o contribuinte mudou. Ela presta serviços e
fornece informações de forma mais eficiente, rápida, e consegue dentro do conceito
de GATES([Gat99]), acessar as operações básicas e mais o feedback do cliente,
usando ferramentas digitais para adaptar-se e reagir rapidamente. A disponibilidade
de informações permite que a estratégia na SRF seja um processo em evolução.
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5 CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou uma visão de como a tecnologia pode ser usada para criar
um novo tipo de relacionamento com o cidadão, fornecer- lhe novos meios para a
prestação dos serviços existentes ou novos serviços e permitir o acesso rápido,
integrado e consistente à informação governamental.

Por meio do estudo de caso da Secretaria da Receita Federal e observações de
experiências estrangeiras e nacionais, à luz dos conceitos e princípios citados no
capítulo 2, podemos mencionar algumas constatações.

Primeiro, que o caso SRF, uma experiência de sucesso perante a sociedade brasileira,
coerentemente com a literatura apresentada, demonstra que a tecnologia pode ser
aplicada na informação pública, permitindo renovação de processos, redução de
custos, aumento da produtividade governamental, aumento na agilidade na execução
de processos, e representa uma nova forma de entrega de serviços e acesso às
informações governamentais.

o papel da liderança na implantação, desenvolvimento, implementação e
manutenção dos sistemas eletrônicos é imprescindível e fundamental. As barreiras
internas e externas da organização a serem quebradas são muitas. E ainda que o
desenvolvimento do sistema seja terceirizado, a existência de pessoal interno
treinado e qualificado em sistemas de informação é que permite a resposta adequada
aos anseios da organização.

o Brasil é um país de desigualdades tecnológicas. Para que a prestação de serviços
eletrônicos possa ser oferecida com igualdade a toda a Nação, é preciso um plano
nacional de acesso que vislumbre todas as esferas governamentais. É necessário que
invista-se em infra-estrutura. Somente dessa forma, os órgãos poderão deixar de ter
que manter procedimentos alternativos para atendimento ao cidadão ou de lhe
oferecer todo o potencial de atendimento.

As leis regulamentadoras, como é o caso da certificação digital, são importantes para
o avanço e disponibilização de mais informações para o cidadão. Elas não impedem,
entretanto, a prática de alguns procedimentos. Embora não haja lei específica sobre a
segurança eletrônica das informações governamentais, a SRF tem respeitado as
normas para a informação como se elas estivessem em papel e procurado garantir
que as mesmas não sejam violadas por terceiros.

Embora existam autores, como RYAN ([Rya96]), que sugerem que deva haver uma
análise detalhada entre os custos de implantação e os benefícios do sistema, a fim de
que não seja desperdiçado o dinheiro público e que não se aumentem os gastos do
governo, a experiência da Receita Federal demonstrou que nem sempre isso é
necessário. Foi unilateral a forma como as decisões de informatização dos serviços
foram tomadas, sem consulta prévia à sociedade sobre qual a prioridade a ser
seguida, limitando-se a participação do cidadão, ou estudo sobre a viabilidade
econômica do projeto. Foi usado apenas o bom senso da administração.
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A decisão foi acertada, uma vez que houve economias para o governo e
principalmente pelo efeito de aumento na arrecadação. Se a análise quantitativa do
custo tivesse sido feita, a capacidade inovativa da instituição teria sido restringida e
benefícios incomensuráveis, como a melhora da imagem do órgão, não teriam sido
obtidos [Lei98]. Ou, ainda, se o contribuinte tivesse sido perguntado sobre a
informatização dos serviços, tanto a resistência natural às mudanças como o interesse
pela morosidade e ineficiência da fiscalização poderiam ter impedido o
desenvolvimento do projeto.

Como ponto fraco do modelo da SRF, podemos dizer que muitos dos serviços ainda
não informatizados dependem de interações com outros órgãos, que ainda estão com
projetos de informatização em andamento ou não são informatizados o suficiente
para a troca de informações.

A experiência do Ministério da Fazenda relatada é inovadora, bem como, as demais
experiências ao redor do mundo. Por esse motivo, devem ser acompanhadas bem de
perto, fazendo-se constantemente avaliações de progresso e de readaptação [Fed99a].
A sociedade está mudando e também suas necessidades. Não se pode tomar nenhum
modelo como consolidado ou único.

Tendo em vista que caminhamos para a Sociedade da Informação, e que nesse caso a
prosperidade de um país vai depender de sua capacidade de aplicar a tecnologia
criativamente na obtenção de produtos e serviços de informação de valor ao usuário
final ([The99]), o estudo de caso aqui apresentado é de relevante interesse para os
administradores púbicos, bem como o seu acompanhamento ao longo do tempo.

5.1 POTENCIAL PARA NOVOS ESTUDOS EXPLORATÓRIOS

Como estudos exploratórios ligados ao tema e cujo desenvolvimento poderiam
complementá-lo citamos:

• O estudo da administração da integração da informação entre órgãos, sejam eles
ou não da mesma esfera governamental. Conforme foi dito anteriormente, a
integração das informações é bastante complexa englobando muitas pessoas e
processos de diferentes órgãos. Conflitos em relação às mudanças, políticas e
interesses divergentes de trabalho devem ser administrados a fim de que se
alcance uma solução que satisfaça todas as partes envolvidas.

• O estudo da qualificação de pessoal para o desenvolvimento e implantação da
prestação de serviços e informações de forma eletrônica. Sendo uma nova forma
de trabalho e atendimento ao cidadão é preciso adequar o quadro de servidores
públicos a essa nova realidade. É importante explorar como eles poderiam ser
treinados, preparados ou contratados e quais suas novas funções.

• O estudo do envolvimento e participação do governo no comércio eletrônico
como comprador e vendedor de produtos e serviços. A tendência mundial é que o
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governo passe afazer seus pagamentos e compras de forma eletrônica. Quais os
veículos que serão utilizados e seus desdobramentos são conhecimentos
importantes que devem ser obtidos.

• O estudo da infra-estrutura tecnológica governamental necessana para o
desenvolvimento das experiências eletrônicas. Vale a pena averiguar-se como
serão unificadas as soluções de telecomunicações, como serão integradas as redes
de computador, como todos os órgãos se interligarão por meio de correio
eletrônico, quais as responsabilidades de cada órgão no desenvolvimento e
manutenção da infra-estrutura, etc.

• E outros.
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ANEXO I
TABELAS INDICATIVAS DA ENTREGA DE DECLARAÇÕES
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TIPO DE DECLARAÇÃO TOTAL RECEITANET
IRPF 476.689
IRPJ Lucro Real 13.607
IRPJ Microempresa 65.178
IRPJ Lucro Presumido/Arbitrado 45.226
IRPJ Sociedade Civil 1.968
Total IRPJ 125.979
ITR 103.302
Total Geral 705.970

Tabela T7 - Total de declarações entregues por tipo - 1997

TIPO DE DECLARAÇÃO RECEITANET TRANSDADOS TOTAL
IRPJ Lucro Real 89.117 138.922 228.039
IRPJ Lucro Presumido 267.419 405.842 673.261
IRPJ Lucro Arbitrado 1.061 2.688 3.749
IRPJ Lucro Real/Arbitrado 82 184 266
IRPJ Lucro Presumido/Arbitrado 1.171 2.817 3.988
PJSIMPLES 553.409 889.587 1.442.996
PJ Imunes ou Isentas 48.664 97.167 145.831
PJ Inativas 167.018 315.850 482.868
Total Pessoa Jurídica 1.127.941 1.853.057 2.980.998
Pessoa Física 2.721.912 4.905.865 7.627.777
DIRF 66.593 281.507 348.100
IPI Bebidas 2.803 3.676 6.479
ITR 503.471 999.506 1.502.977
Total 4.422.720 8.043.611 12.466.331

Tabela T8 - Total de declarações entregues por tipo - 1998 (Posição até: 05/02/99 às 20:02)



TIPO DE DECLARA~ÃO RECEITANET TRANSDADOS TOTAL
DIPJ Lucro Real 204.988 10.254 215.242
DIPJ Lucro Presumido 591.597 42.479 634.076
DIPJ Lucro Arbitrado 2.218 286 2.504
DIPJ Lucro Real/Arbitrado 56 9 65
DIPJ Lucro Presumido! Arbitrado 572 94 666
DIPJ Imunes 42.887 5.740 48.627
DIPJ Isentas 161.323 22.687 184.010
Total DIPJ 1.003.641 81.549 1.085.190
IRPJ Lucro Real O 2.963 2.963
IRPJ Lucro Presumido O 14.156 14.156
IRPJ Lucro Arbitrado O 86 86
IRPJ Lucro Real/Arbitrado O 3 3
IRPJ Lucro Presumido! Arbitrado O 64 64
PJSIMLES 1.487.842 513.679 2.001.521
PJ Imunes ou Isentas O 1.929 1.929
PJ Inativas 654.518 250.936 905.454
Total Pessoa Jurídica 2.142.360 783.816 2.926.176
Pessoa Física 6.140.873 2.096.981 8.237.854
Pessoa Física - Espólio 3.121 357 3.478
Pessoa Física - Saída 2.444 434 2.878
Total Pessoa Física 6.146.438 2.097.772 8.244.210
DIRF 204.761 122.114 326.875
IPI Bebidas 6.070 1.030 7.100
ITR2000 1.164.624 206.317 1.370.941
DCTF 1.764.288 O 1.764.288
CPMF Trimestral 2.190 50 2.240
CPMF Não-Incidência 311 5 316
Total Geral 12.434.683 3.292.653 15.727.336

Tabela T9 - Total de declarações entregues por tipo - 1999 (Posição até: 04/0212000às 23:58)
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TIPO DE DECLARACÃO RECEITANET TRANSDADOS TOTAL
REFIS 43.865 O 43.865
DIPJ Lucro Real 204.770 932 205.702
DIPJ Lucro Presumido 611.900 4.747 616.647
DIPJ Lucro Arbitrado 1.711 14 1.725
DIPJ Lucro Real/Arbitrado 44 O 44
DIPJ Lucro Presumido/Arbitrado 359 13 372
DIPJ Imunes 49.592 1.022 50.614
DIPJ Isentas 185.991 4.009 190.000
PJSIMLES 1.969.594 31.526 2.001.120
PJ Inativas 1.245.335 25.827 1.271.162
Total Pessoa Jurídica 4.269.296 68.090 4.337.386
Pessoa Física 1O.l24.299 430.943 10.555.242
Pessoa Física - Espólio 7.960 129 8.089
Pessoa Física - Saída 3.184 21 3.205
Total Pessoa Física 10.135.443 431.093 10.566.536
DIRF2000 326.629 5.400 332.029
IPI Bebidas 6.421 65 6.486
ITR2000 1.856.629 56.993 1.913.622
DCTF 2.485.820 O 2.485.820
CPMF Trimestral 2.739 12 2.751
CPMF Medidas Judiciais 306 O 306
CPMF Não-Incidência 318 O 318
CPMF Mensal Consolidada 9.790 12 9.802
CNPJ 246 O 246
Total Geral 19.137.502 561.665 19.699.167

Tabela TIO - Total de declarações entregues por tipo - 2000 (Posição até: 22/01/2001 às 01:54)

ANO FORMULARIOS % ENTREGA % TOTAL
ELETRÔNICA

1996 4.400.000 56,8% 3.340.000 43,2% 7.740.000
1997 3.810.000 44,9% 4.670.000 55,1% 8.480.000
1998 3.210.000 29,6% 7.620.000 70,4% 10.830.000
1999 1.280.000 11,8% 9.610.000 88,2% 10.890.000
2000 890.000 7,4% 11.150.000 92,6% 12.040.000

Tabela TU - Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física
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ANEXO II
Extratos de Situação Fiscal do PAR, cartão CNPJ emitido com código de

acesso ao PAR
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Figura 9 - Extrato Fiscal de Pessoa Jurídica com intimação para o responsável pela empresa
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Figura 10 - Extrato fiscal de Pessoa Jurídica sem iutimação
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Figura 11 - CNPJ com indicação das pendências fiscais


