
  

REDE FUTURA DE ENSINO 

                                                                                

 

 

 

 

PAULO BIGHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTAL TRANSPARÊNCIA: EVOLUÇÃO DA COMUNICAÇÃO 

PÚBLICA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARATAÍZES/ES 

2018 

 



  

 

PAULO BIGHI 

 

 

 

 

 

REDE FUTURA DE ENSINO 

 

 

 

 

 

PORTAL TRANSPARÊNCIA: EVOLUÇÃO DA COMUNICAÇÃO 

PÚBLICA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARATAÍZES/ES 

2018 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado 
como requisito parcial à obtenção do título 
especialista em Comunicação Pública.  
Orientador: Ana Paula Rodrigues. 



  

 

PORTAL TRANSPARÊNCIA: EVOLUÇÃO DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA? 

 

Paulo Roberto Bighi 

 

 

RESUMO - As inovações tecnológicas crescem exponencialmente e os meios de comunicação 

assimilam essas novidades integrando-as em nosso dia-a-dia, especialmente com a expansão da 

internet e o uso de tecnologias interativas. Após o processo de democratização no Brasil, a partir dos 

anos 80, e do acesso às tecnologias de comunicação e informação (TIC) surge a necessidade de se 

adotar a accountability como prática no setor público, aproximando assim o cidadão do Estado. Em 

2004 o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União criou o Portal Transparência do 

Governo Federal, o primeiro passo para a democratização sobre informações das ações do governo.  

Porém o quanto de informação está acessível, sua qualidade e disponibilidade, ainda é uma questão a 

ser melhorada no Brasil. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Transparência. Comunicação Pública. Portais eletrônicos.  

 

ABSTRACT- Technological innovations grow exponentially and the media assimilate these 

innovations by integrating them into our day-to-day life, especially with the expansion of the internet and 

the use of interactive technologies. After the democratization process in Brazil, from the 80s, and access 

to information and communication technologies (ICTs), the need arises to adopt accountability as a 

practice in the public sector, thus bringing the citizen closer to the State. In 2004 the Ministry of 

Transparency and Comptroller General of the Federal Government created the Transparency Portal of 

the Federal Government, the first step towards democratization on information of government actions. 

However, how much information is accessible, its quality and availability, is still an issue to be improved 

in Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

A democratização da internet no Brasil trouxe benefícios mensuráveis ao longo 

dos anos. Desde a década de noventa acompanhamos uma revolução nos meios de 

comunicação, pois através de um celular ou tablete, as informações estão acessíveis 

em tempo real, e com a vantagem de acesso em qualquer lugar que tenha sinal de 

internet. 

De modo geral, o comércio percebeu uma fatia interessante com a nova 

tecnologia disponível e assimilou novos métodos de mercado, utilizando plataformas 

móveis para difundir produtos e serviços, bem como usando a possibilidade de 

personalizar seus anúncios tornando-os mais atrativos e atingindo seu público-alvo de 

uma maneira antes impossível com os meios de comunicação de massa. 

A forma de comunicação também mudou, aproximando pessoas sem importar 

o quão distante fisicamente estão possibilitando uma chamada de vídeo entre dois ou 

mais interlocutores em qualquer parte do planeta onde há internet. O mundo 

globalizado enfim chegou e caminha a passos largos. 

A rede mundial de computadores (Internet) tem realizado significativas 
mudanças no processo de comunicação humana, de modo que as formas 
tradicionais de comunicação atualmente contem com o auxílio de recursos 
tecnológicos que permitem que a distância geográfica se torne um conceito 
relativo. (CRUZ, 2010, p.155) 

Assim, com uma sociedade cada vez mais conectada, houve a necessidade do 

Estado adaptar-se e permitir à população uma participação antes muito restrita.  

Nesta conceituação de governo eletrônico, associada à transparência e 
accountability dos governos, ganha importância o conceito de governança 
eletrônica, já que o foco de atuação se expande em direção ao conjunto da 
sociedade, não se limitando a uma perspectiva voltada unicamente ao 
ambiente interno do governo, característico da primeira geração da Reforma 
do Estado. (PINHO, 2012, p. 17) 

Além de outras vantagens, a internet proporcionou a democratização mais 

participativa aos atos do poder público, incentivando o controle pela sociedade e 

inibindo a corrupção, bem como diminuiu custos operacionais. Os Portais 

Transparência têm evoluído para atingir sua proposta, ampliando seu alcance através 
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das tecnologias de comunicação e informação, incluindo não só websites mas 

também adaptando-se à plataformas móveis através de aplicativos. 

E quanto dessa informação é assimilada pela sociedade? O quão eficiente é 

divulgar dados que aparentemente não conseguem ser digeridos pela maior parte da 

população brasileira? Para toda e qualquer boa comunicação deve-se manter um 

feedback no intuito de aprimorar e se fazer entender a quem se quer transmitir algo. 

Além destas questões, ainda há muito que pode ser melhorado no alcance da internet 

brasileira em regiões afastadas dos centros urbanos. 

Este artigo faz uma análise sobre a eficiência dos portais transparência de 

modo geral, a qualidade das informações e acesso às mesmas, bem como o papel 

inclusivo do Estado não apenas como provedor de informações. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo foi elaborado a partir de pesquisa bibliográfica e também online 

nos próprios portais eletrônicos, consistindo nas seguintes etapas:  levantamento 

bibliográfico tomando como referência os aspectos relacionados ao tema, avaliação e 

análise de websites governamentais, em especial os Portais Transparência municipais 

do sul do Estado do Espírito Santo. 

O trabalho consiste em averiguar a qualidade das informações disponíveis na 

comunicação Estado – população, bem como a resposta desta com foco a nível 

municipal. Disponibilização e qualidade de sinal de internet nos municípios que 

abrangem o sul do Estado do Espírito Santo. 

Por fim as Considerações finais constante de uma pequena análise do 

conteúdo de dados eletrônicos e sua real interação pública tomando por base os 

critérios pretendidos ou que precisam ser melhorados. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Transparência: progresso ainda longe do padrão 

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normativas para que o governo 

demonstre por relatórios como gasta o dinheiro, de forma que a população exerça seu 

controle. 

O site Índice de Transparência, trouxe um artigo no qual o Espírito Santo estava 

entre os três Estados mais transparentes do Brasil (2014). Ainda assim, o fator 

acessibilidade ainda não era o mais próximo do ideal. No ano de 2011 houve uma 

reestruturação na portal transparência do Estado do Espírito Santo, garantindo assim 

maior facilidade no acesso aos dados, melhorando a ferramenta de fiscalização de 

gastos públicos. Tais alterações estenderam aos municípios capixabas, tornando 

obrigatória a divulgação das informações em dados abertos, de fácil compreensão e 

em tempo real.  

A realidade, porém, é bem diferente do almejado. A maioria dos municípios não 

obedecem a Lei e dificultam a transparência nas contas públicas ao não divulgar seus 

dados, ou divulgando-os parcialmente. 

A Lei 12.527/11 – Lei de Acesso à Informação, garante ao cidadão obter 

informações mediante requerimento, o que é considerado Transparência Passiva. Já 

a Transparência Ativa é a divulgação de dados independente de solicitação nos sites 

oficiais. 
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Figura 1: Transparência nos municípios capixabas - 2016 

                  

Fonte: cidades.tce.es.gov.br 

No mês de março do corrente ano, três prefeituras do sul do Estado – Bom 

Jesus do Norte, São José do Calçado e Itapemirim – foram condenadas pela Justiça 

Federal a pedido do Ministério Público Federal do Espírito Santo, e podiam ficar sem 

receber recursos federais caso não regularizassem as pendências em sessenta dias. 

Ocorre que se tomarmos como exemplo a divulgação dos contratos 

administrativos celebrados pelo município de Itapemirim, durante as pesquisas para 

confecção deste artigo, numa simples conferência em seu site, ainda não havia 

sanado todas as pendências tendo como última data de contrato janeiro de 2018. 

A situação é ainda pior ao analisarmos transparência passiva nas Câmaras 

municipais, com mais índices de 0% de divulgação, conforme figura a seguir: 
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Figura 2: Mapa de transparência passiva nas câmaras e prefeituras capixabas 

 

                              

Mapa Câmaras                                                                    Mapa Prefeituras 

 

Fonte: servicos.tce.es.gov.br 

3.2 Alcance da internet  

A principal ferramenta que possibilita o acesso aos dados disponibilizados pelo 

governo, nem sempre está ao alcance de toda a população. Segundo dados do IBGE 

no Estado do Espírito Santo, 35,3% dos lares não possuíam internet no ano de 2015. 

Os celulares, bem como toda tecnologia ao ser criada é disponibilizada ao 

mercado em valores altos. Com o tempo e avanços da ciência, criam-se inovações e 

os preços vão estabilizando, possibilitando que mesmo a população de baixa renda 

tenha acesso ao progresso. No Brasil porém, isso não aconteceu com a internet. 

Conforme é disponibilizado novos avanços para o acesso digital a preços mais 

elevados, como foi o caso do 4G, extinguem-se velhas tecnologias, ou seja, nos resta 

pagar os preços que o mercado estabelece ou ficar sem acesso. 

Apesar do sinal de banda larga móvel ter crescido de 2015 à 2018, a qualidade 

da conexão em municípios pequenos e áreas rurais, bem como os valores cobrados 

ainda são um empecilho para a democratização da inclusão digital no Brasil. 
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4 CONCLUSÃO 

Como já relatado, houve um progresso significativo no quesito transparência 

pública no Brasil. O que antes necessitava de cadastro prévio para acesso às 

informações, passou a ter dados abertos, ou seja, sem a necessidade de identificação 

do requerente para obtenção de informações.  

Com melhorias nos sítios oficiais, tornaram-se mais atraente e fácil conseguir 

a informação que se deseja. Porém a qualidade da informação não compartilha da 

mesma facilidade, visto que muitos índices divulgados não são compreensíveis ao 

cidadão comum. 

Há também o fato cultural. O brasileiro ainda tem a ideia que política é algo 

distante e só há o interesse por parte da população em época de eleições. No Brasil 

a coisa pública ainda é confundida e muitas vezes tratada como privada. Políticos 

ainda não são vistos como funcionários do povo, que deveriam zelar pelo bem-estar 

geral. De certo modo, não temos o senso de bem comum, ou ao menos não 

costumamos praticá-lo no dia-a-dia. Apesar de haver um esforço de mudança em 

passos lentos, culturalmente somos mais egoístas tentando obter vantagens pessoais 

sem se importar com o próximo. Isto reflete diretamente nos representantes que 

elegemos. 

Nesse país, onde a maioria dos jovens e adultos conectados estão ativos nas 

mídias sociais, há de se introduzir motivações a fim de politizar a sociedade, induzindo 

à pratica rotineira o interesse nas ações públicas, do mesmo modo que somos 

“atacados” diariamente por propagandas comerciais cada vez mais personalizadas ao 

alcance de nossas mãos, assim também caberia a educação política institucional nos 

meios mais utilizados que a internet oferece, como as mídias sociais.  

Para tanto, o poder público deve investir em políticas públicas no intuito de 

expandir o acesso à internet a regiões distantes dos centros urbanos como áreas 

rurais, e ainda locais onde não há interesse das operadoras de celular e servidores 

de internet em investimentos na distribuição de sinal. O valor cobrado pela internet no 

Brasil é outro fator desestimulante. A população em geral paga caro por uma conexão 

de baixa qualidade. Não há por parte do governo iniciativas para distribuição de sinal 

wifi gratuito, o que levaria a mais acessos e aumentando consequentemente a 

accountability. 
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