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“A impressão que tenho é que o Estado brasileiro foi 
regulamentado para não funcionar”. 

 

Luiz Inácio Lula da Silva
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INTRODUÇÃO 

Governo Eletrônico, ao contrário do que o nome pode a 
princípio sugerir, significa muito mais do que a 
intensificação do uso da tecnologia da informação pelo 
Poder Público. Em verdade, ele deve ser encarado como a 
transição entre uma forma de governar fortemente 
segmentada, hierarquizada e burocrática, que ainda 
caracteriza o dia-a-dia da imensa maioria das organizações 
públicas e privadas, para um Estado mais horizontal, 
colaborativo, flexível e inovador, seguindo um figurino mais 
coerente com a chegada da sociedade do conhecimento, 
fenômeno que começou a ganhar contornos mais visíveis no 
último quarto do século passado. 

Coerente com essa visão, o presente trabalho tem início 
com uma rápida análise dos principais eventos que marcam 
o contexto de mudanças acima referido, quadro este que irá 
repercutir de forma bastante acentuada sobre os governos 
em todo o mundo e, de forma ainda mais crassa, sobre o 
Estado brasileiro. 
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Na seqüência, este artigo abordará a inserção do governo 
eletrônico na administração pública paulista, destacando os 
marcos principais e os ganhos mais relevantes obtidos a 
partir da implantação desse programa de modernização. 

O capítulo seguinte do texto falará sobre as perspectivas do 
governo eletrônico para os próximos períodos. 

Por fim, o artigo apresenta alguns comentários sobre o 
papel do governo eletrônico, destacando suas 
potencialidades e limites. 

CONTEXTO DO SURGIMENTO DO GOVERNO 
ELETRÔNICO 

O governo eletrônico, conjunto de ações modernizadoras 
vinculadas ao setor público que começam a ganhar 
visibilidade a partir de 1997, surge como mais uma das 
inovações geradas no âmbito de um profundo quadro de 
mudanças socioeconômicas, ocorridas a partir da década de 
1970. Para o escopo deste trabalho, caberia destacar alguns 
desses eventos. 

CRISE FISCAL E DESORGANIZAÇÃO ECONÔMICA 

Após observar um crescimento continuado, mormente no 
período pós 2º Guerra, os Estados nacionais começam a 
enfrentar períodos de forte turbulência, associados, em 
grande parte, às duas crises do petróleo dos anos 70 (1973 
e 1979), que elevaram o preço do barril de um patamar em 
torno de US$ 2,90 para US$ 34,002. Esse painel adverso 
provoca o rápido crescimento no endividamento das 
principais economias do mundo, seguidas de uma forte 
crise fiscal e uma aguda queda na capacidade de 
investimento do setor público. 

Se, para as nações líderes, essa crise teve impacto bastante 
forte, com certeza, o fenômeno foi ainda mais traumático 
para os países periféricos, mormente os importadores de 
petróleo, tais como o Brasil, que, à época do primeiro 
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choque, importava praticamente 80% de suas necessidades 
do combustível. A economia brasileira observou, de 
imediato, acentuada queda em suas, até então, expressivas 
taxas de crescimento, com reflexos negativos sobre a 
arrecadação, nível de endividamento externo e capacidade 
de poupança.  

Nos anos que se seguiram, a desorganização da economia 
foi-se ampliando. O resgate de direitos sociais comprimidos 
durante o regime militar, estabelecido pela Constituição de 
1988, criou um forte aumento nas despesas públicas, sem 
a devida contrapartida de fontes de arrecadação, fator que 
comprometeu ainda mais a capacidade de poupança do 
País, contaminando Estados e Municípios. 

Outro subproduto desse desequilíbrio, talvez o mais grave 
deles, foi a explosão inflacionária, que passou a ser atacada 
com a formulação de sucessivos programas de 
estabilização. Desde então, o crescimento da economia tem 
sido submetido a um processo de “stop and go”, armadilha 
não desarmada até a presente data. 

REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA 

Enquanto as grandes economias desaceleravam, uma 
silenciosa revolução tecnológica começava a ser irradiada 
para todo o planeta, a partir da Califórnia, mais 
precisamente do “Vale do Silício”3, onde um conjunto de 
pequenas empresas de alta qualificação começava a 
transformar essa competência em um inédito conjunto de 
produtos e serviços de alta sofisticação. Os 
microprocessadores, e sua faceta mais visível, os 
microcomputadores, a indústria do software e variados 
dispositivos de tratamento e comunicação de dados são as 
expressões maiores dessa nova era. Esses novos recursos, 
com a progressiva consolidação dessas empresas, observam 
expressiva queda em seus preços, não obstante continuem 
a elevar sua qualidade e capacidade de processamento. 
Esse movimento muda a história do processamento de 
dados, tirando os computadores dos tradicionais e 
especializados Centros de Processamento de Dados (CPD), 
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levando-os para junto da comunidade usuária. Essa nova 
realidade começa a mudar paradigmas, faz surgir novas 
profissões e serviços, soterra processos que sobreviviam 
havia décadas. Para que se possa sentir o impacto dessas 
mudanças sobre a vida das organizações, um terço das 
empresas inseridas na lista das 500 maiores da revista 
Fortune, em 1970, não mais existiam treze anos depois4. 
Por outro lado, uma série de novas empresas, tais como a 
Intel, Microsoft, Apple, Oracle, Compaq, só para citar 
algumas, passaram meteoricamente a integrar esse seletivo 
universo. 

A massificação do uso Internet, ocorrida nos últimos anos 
do século anterior, é outro marco tecnológico com profunda 
repercussão sobre a vida das organizações. Com a 
popularização da rede mundial, as distâncias são 
encurtadas, as informações ganham mais visibilidade e sua 
transmissão passa a ser instantânea. Conceitos 
tradicionais, como os de distância, escritório, comunicação, 
correio, dentre outros, começam a ganhar novos contornos, 
em que a virtualidade passa a ser a marca predominante. 

A GLOBALIZAÇÃO E NOVA ECONOMIA 

Dentro do ambiente de mudanças aceleradas que marca o 
fim do século XX, um outro fenômeno impulsionava e era 
estimulado pelas novas tecnologias: a globalização. Esse 
movimento tem como marcas mais características a 
internacionalização das economias, a queda de barreiras 
alfandegárias, o surgimento de megablocos econômicos e a 
desregulamentação.  

A globalização aproveita a disponibilidade de tecnologias a 
um só tempo baratas e poderosas, criando uma crescente 
demanda por informações “real time”, de alto valor 
agregado, que vai moldando uma nova era, na qual “a 
criação e o uso do conhecimento são os aspectos centrais 
das decisões e do crescimento econômico”5. Nessa nova 
economia, os produtos e serviços passam a ser valorados – 

                                         
4
 De Geus, Arie, em entrevista concedida ao portal  “Janela na Web” (www.janelanaweb.com). 

5
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cada vez mais – por um componente intangível neles 
incorporado, denominado conhecimento. 

Um exemplo da crescente importância dos chamados bens 
intangíveis na nova economia é fornecido pela evolução 
recente da receita externa americana de software, patentes, 
royalties, consultoria e bens culturais, que passou de 3% 
em 1994 para 25% em 2002. Se acrescentarmos a esse 
universo bens intensivos em informação, como aviões, 
computadores, robôs e produtos assemelhados, podemos 
verificar que essa cifra chegou, em 2002, a 70%6 (Vide 
Figuras 1 e 2, expostas na página 6).  

A geração de riqueza calcada no uso intensivo do 
conhecimento provoca, ainda, a paulatina superação de 
paradigmas típicos da era industrial, calcados na adoção de 
rotinas rigorosas, profusão de níveis hierárquicos e 
padronização dos produtos. As modernas tecnologias de 
informação e comunicação, associadas à adoção de novas 
técnicas gerenciais, têm permitido diminuir os níveis 
hierárquicos, flexibilizar a produção, valorizar o trabalho em 
equipe, incentivar a inovação e valorizar a criatividade.  

FIM DOS EMPREGOS TRADICIONAIS 

As novas tecnologias e técnicas gerenciais acabam por gerar 
um drástico corte em postos de trabalho tradicionais, 
principalmente na agricultura e na indústria. O desemprego 
nesses setores tem sido compensado, de forma bastante 
desigual, conforme o país analisado, por novas posições em 
atividades terciárias. 

No Brasil, em particular, o quadro de desorganização 
econômica antes apontado mostra que o número de 
empregos cortados pela automação nos segmentos: 
agropecuário; mineração; indústria manufatureira; 
eletricidade, gás e água; construção civil; transportes e 
comunicações; e administração pública, não foram 
compensados pelo crescimento desse mesmo tipo de 
emprego nos setores comércio e serviços. Somente no 
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 Institute for the Future, citado no artigo “A Sociedade do conhecimento e a política industrial brasileira” de Marcos Cavalcanti, 
Coppe/UFRJ, Centro de Referência em Inteligência Empresarial, e de Elisabeth Gomes, CNEN/DPD, Comissão Nacional de 
Energia Nuclear. 
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período de 1990 a 2001, foram suprimidos 10,8 milhões de 
empregos, dada a mudança tecnológica envolvida7. 
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 Levantamento efetuado pelo “Grupo de Indústria e Competitividade do Instituto de Economia da UFRJ”. 

1994 3%

1999 17%

2002 25%

Bens Intangíveis: Software, Patente, Royalty, Consultoria, 

Bem Cultural 

ESTADOS UNIDOS

Evolução Recente da Receita Externa com Bens Intangíveis

Fonte: Institute for the future

Figura 1

1994 3%

1999 17%

Bens Intangíveis: Software, Patente, Royalty, Consultoria, 

Bem Cultural 

Figura 2

2002 70%

ESTADOS UNIDOS

Evolução Recente da Receita Externa com Bens Intangíveis – Conceito Ampliado

Fonte: Institute for the future
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PROBLEMAS ADICIONAIS ENFRENTADOS PELO ESTADO 
BRASILEIRO 

O Governo Eletrônico no Brasil, ao contrário das 
experiências observadas nas nações líderes, que objetivam 
manter e aprimorar níveis de serviço público, está inserido 
em um ambiente bem mais complexo, marcado por uma 
perversa convivência entre burocracia ineficiente, legislação 
anacrônica e justiça morosa. A economia semi-estagnada, 
por um longo período, traz outro componente preocupante: 
o crescimento dos espaços dominados por máfias, gangs e 
quadrilhas ligadas ao tráfico de drogas e armamentos, à 
lavagem de dinheiro e a diversas formas de violência 
urbana. Esse quadro turvo provoca na população um 
preocupante sentimento de desconfiança em relação ao 
setor público e de distanciamento ante a valores 
democráticos. No Brasil, por exemplo, apenas 37% da 
população entende ser a democracia o melhor regime, o 
mais baixo índice de toda a América Latina. É no Brasil que 
se encontra, ainda, o maior percentual daqueles que dizem 
não saber o que é democracia – 59% dos entrevistados8. 

EVOLUÇÃO E PRINCIPAIS MARCOS DO 
GOVERNO ELETRÔNICO NO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

A introdução do Governo Eletrônico na administração 
pública paulista teve suas raízes fincadas em 1995, em um 
momento particularmente difícil para a administração 
pública, conforme ficou evidenciado no capítulo anterior. No 
caso do Estado de São Paulo, a utilização mais orquestrada 
da tecnologia da informação e comunicação como recurso 
estratégico de gestão surge em uma conjuntura ainda mais 
hostil, onde o caos financeiro e a desestruturação da 
máquina contrapunham-se às crescentes e complexas 
demandas por serviços públicos. Mais do que uma opção 
política, naquele instante, o uso da tecnologia aparecia 
como uma das poucas peças disponíveis no tabuleiro de um 
jogo de salvação de governo. Desde então, a tecnologia da 
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 Pesquisa publicada em 2003, pela “Latinobarômetro”, entidade de pesquisa chilena, citada em artigo publicado por Belisário dos 

Santos Jr. no site da Fundação Perseu Abramo (www.fpa.org.br). 
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informação vem paulatinamente ganhando espaço dentro 
da máquina administrativa, sempre tendo como norte a 
profissionalização da gestão com vistas à promoção da 
melhoria na qualidade do serviço prestado à população. 

O PRIMEIRO MANDATO MARIO COVAS: 1995 – 1998 

O uso da informática na primeira administração Mario 
Covas tinha como orientação central, no campo econômico-
financeiro, promover a recuperação da combalida máquina 
pública e, do prisma político, aproximar o Estado da 
cidadania. “A informática na administração pública 
estadual deve ser uma ferramenta de modernização das 
atividades-fim do governo, levando melhoria efetiva ao 
usuário final e, sempre que possível, ao cidadão. Deve ser 
utilizada, ainda, como instrumento de gestão e para 
disponibilizar informações públicas de interesse da 
sociedade, aproximando o cidadão do Estado”9. 

Os dois passos institucionais mais marcantes para 
concretizar essa meta foram a criação do Sistema 
Estratégico de Informações (SEI), rede que interligou todos 
os dirigentes da administração pública paulista, lançando 
mão de uma inédita ferramenta de colaboração (Lotus-
Notes), que viabilizou a troca segura e ágil de elementos 
informativos fundamentais para o processo político de 
tomada de decisões, e a implantação do Sistema de 
Administração Financeira para Estados e Municípios 
(Siafem), que introduziu na máquina administrativa 
paulista uma cultura, até então inédita, de utilização de 
meios eletrônicos para realização e integração de 
lançamentos financeiros, anteriormente feitos em papel e de 
forma dispersa. 

No plano das relações com a sociedade, o grande marco 
desse mandato foi a criação do Poupatempo, unidade que 
concentra 300 tipos de serviços públicos e consagrou o 
início de um novo padrão de qualidade no atendimento ao 
cidadão. Hoje, com nove postos implantados, o Poupatempo 
tem uma média diária de 73,4 mil atendimentos; 
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 Programa de Governo Mário Covas – 1994 
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O SEGUNDO MANDATO MARIO COVAS / GERALDO 
ALCKMIN: 1999 – 2002 

No segundo mandato Covas, com as finanças devidamente 
equacionadas, a tecnologia da informação e comunicação 
continuou avançando em seu papel modernizador e 
fomentador da transparência. No plano interno, foi criada a 
Intragov – infra-estrutura unificada que permitiu ao 
governo do Estado ampliar o número de órgãos e servidores 
interligados, bem como baixar drasticamente os custos 
unitários de comunicação. Quanto às relações com a 
sociedade, pela primeira vez em um programa é 
mencionada explicitamente a idéia de Governo Eletrônico. 
“A informação por meios eletrônicos leva o Governo a adotar 
um novo estilo de gestão: o Governo Eletrônico. Trata-se de 
um compromisso com a utilização da tecnologia da 
informação para benefício da sociedade e que possibilitará a 
melhoria contínua das ações do Estado”10. 

MANDATO GERALDO ALCKMIN: 2003 – 2006 

Na atual gestão, a tecnologia da informação e comunicação 
está presente nas quatro diretrizes centrais da 
administração Geraldo Alckmin: Governo Empreendedor, 
Governo Educador, Governo Solidário e Governo Prestador 
de Serviços de Qualidade. Nessa quarta diretriz, em 
particular, o uso das novas tecnologias está explicitamente 
atrelado a uma “ação voltada à humanização, eficiência e 
eficácia dos serviços públicos, objetivando a melhoria da 
qualidade de vida”11, o que implica: 

- fortalecer a noção de um só governo, disponível 24 horas 
por dia, sete dias por semana; 

- diminuir a produção de papéis, incentivando a criação 
de documentos eletrônicos; 

- agilizar e dar maior eficiência aos processos decisórios; 

- monitorar permanentemente suas ações; 

- promover a transparência de gestão. 
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 Programa de Governo Mário Covas / Geraldo Alckmin – 1998. 

11

 Programa de Governo Geraldo Alckmin – 2002 
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Para facilitar e agilizar a adequação da tecnologia às 
prioridades da administração, o governo de São Paulo cria, 
ainda, em 2003, o Comitê de Qualidade da Gestão Pública 
(CQGP)12, colegiado voltado para a formulação, proposição e 
implementação de diretrizes referentes a: 

- elevação do nível de eficiência e eficácia da 
administração pública; 

- políticas de recursos humanos, suprimentos, atividades 
administrativas, aquisições, contratações e 
terceirizações; 

- normas gerais relacionadas com o ambiente Internet e o 
Programa Acessa São Paulo; 

- implementação de padrões e indicadores de qualidade 
para os serviços públicos; 

- valorização no uso da Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC); 

- fortalecimento do poder de compra do Estado. 

O mesmo instrumento que criou o Comitê de Qualidade da 
Gestão Pública (CQGP) instituiu, igualmente, em cada 
secretaria de Estado e na Procuradoria Geral do Estado, os 
Grupos Setoriais de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (GSTIC), com a atribuição de promover o 
planejamento e a gestão das atividades de tecnologia da 
informação e comunicação dos respectivos órgãos, sempre 
tendo em mente o papel, antes destacado, de articular o uso 
desse ferramental com a busca da qualificação crescente da 
gestão pública. 

Outro marco institucional importante, implantado em 2004, 
foi o Sistema de Gestão da Tecnologia da Informação e 
Comunicação (Siget), que tem como objetivos prioritários: 

- aprimorar as relações internas da administração e desta 
e com a sociedade; 

- contribuir para a capacitação dos recursos humanos 
(técnicos e usuários) atuantes no segmento da tecnologia 
da informação e comunicação; 
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 Uma visão bem detalhada das competências e dos trabalhos levados avante neste Comitê pode ser obtida no sítio desse colegiado na 
Internet: www.cqgp.sp.gov.br. 
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- contribuir para a busca das melhores práticas quanto ao 
uso dos recursos de tecnologia da informação e 
comunicação. 

Esse sistema é suportado por um aplicativo disponível em 
ambiente web, que substitui o processo burocrático de 
elaboração pontual de Planos Diretores de Tecnologia (PDI), 
por um ambiente permanente de planejamento e gestão, 
que permite o registro e acompanhamento on-line dos 
recursos humanos e materiais vinculados à tecnologia da 
informação disponíveis no governo de São Paulo, bem como 
dos programas e ações que utilizam esse instrumental para 
suas atividades, com ênfase para o Governo Eletrônico, aqui 
segmentado em quatro categorias: infra-estrutura, 
transações internas, transações com a sociedade e inclusão 
digital. 

Essa ferramenta encontra-se plenamente vinculada com o 
instrumental maior de planejamento do governo, o Plano 
Plurianual (PPA), adotando suas categorias e conceitos. 

PRINCIPAIS PROCESSOS 

O governo dispõe hoje de inúmeros sistemas e aplicativos 
voltados para a modernização da máquina pública. Dentre 
eles merecem menção especial, pelo seu caráter 
emblemático, os seguintes serviços: 

Sistema de Administração Financeira para Estados e 
Municípios (Siafem) e Sistema Integrado de Informações 
Físico Financeiras (Siafísico): sistemas automatizados de 
gestão financeira e registros contábeis, implantados a partir 
de 1996, que eliminaram 25 milhões de lançamentos e 3 
milhões de papéis anuais. 

Cadastro de Serviços Terceirizados: aplicativo em 
funcionamento desde 1995, agregando informações 
referentes a mais de 38 mil contratos, dos quais 5,4 mil 
encontram-se ativos, cujo valor total atinge o montante de 
R$ 9 bilhões. Em cada contrato são registrados o órgão 
contratante, a empresa contratada, o tipo de serviço, os 
preços unitários e os valores mensais pagos. O sistema 
agrupa os contratos por tipo de serviço, fornecedor e órgão, 
permitindo comparar os preços praticados e estabelecer 
valores referenciais para todos os órgãos do Estado. Esse 
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acurado acompanhamento permitiu uma economia de mais 
de R$ 9 bilhões de reais até a presente data, além de servir 
de importante inibidor de irregularidades. Todas essas 
informações estão, hoje, disponíveis na Internet. 

Cadastro de Obras e Ações: serviço iniciado em 1995 que 
registra, aproximadamente, 172 mil ações realizadas pelo 
governo de São Paulo, desde as mais simples intervenções 
até as grandes obras metroviárias, rodoviárias, hospitalares 
e educacionais, dentre outras. O sistema agrupa as ações 
por local, estágio de execução, tipo e órgão executor. 

Manifestação Prévia: aplicativo que disciplina a exigência 
legal de obter autorização prévia com as áreas financeira e 
orçamentária do Estado para realizar despesas acima de 
certo limite (atualmente 150 mil reais). Esse workflow 
eliminou cerca de 6 mil processos físicos feitos anualmente. 
Desde 1998, quando esse aplicativo foi implantado, as 
autorizações são solicitadas eletronicamente e o documento 
final é impresso pelo solicitante com as assinaturas 
eletrônicas dos secretários da Fazenda e Planejamento. 
Esse sistema propiciou a diminuição nos prazos para obter 
autorização, de noventa para quinze dias, em média. 

Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA): serviço on-line, 
colocado no ar em 2000, que permite ao proprietário do 
veículo pagar o citado tributo sem burocracia, em qualquer 
agência bancária ou pela Internet, e aguardar em casa o 
recebimento da documentação respectiva. Para atingir essa 
condição, o processo de arrecadação foi todo ele revisto, de 
modo a eliminar tarefas de digitação, racionalizar o 
consumo de material de escritório e o pagamento de tarifas 
bancárias e liberar área física de trabalho. Este novo 
formato reduziu o custo de cada transação para 
licenciamento de R$ 21,38 para R$ 0,66. Com isso, o 
Estado de São Paulo passou a economizar, anualmente, 
algo em torno de R$ 442 milhões. Mais ainda, eliminando a 
sonegação, o Estado aumentou a arrecadação do tributo em 
mais de 300% para um incremento da frota de apenas 30%. 

Bolsa Eletrônica de Compras (BEC): sistema de compras 
eletrônicas, implantado em 2000, no qual todas as 
transações são feitas pela Internet. Abrange cerca de 20 mil 
produtos e 55 mil fornecedores. Até o momento, já foram 
realizados 48,5 mil negócios pela Internet com redução de 
20% nos preços unitários praticados e aumento de 200% no 
número de participantes em cada compra. 
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Pregão: nova modalidade de licitação, em funcionamento 
desde 2002, que permite a negociação de preços para a 
aquisição de bens e serviços comuns. Até o momento já 
foram concluídos mais de 10 mil pregões, com uma  
economia em relação aos preços referenciais de cerca de 
17%, equivalentes a algo como R$ 760 milhões. 

PERSPECTIVAS PARA A CONTINUIDADE DO 
PROGRAMA 

Os eventos e os números citados no capítulo anterior 
evidenciam a importância do programa de Governo 
Eletrônico do Estado de São Paulo na revitalização da 
administração e na melhoria na qualidade do serviço 
público prestado. Segundo nossa visão, o programa poderá 
ter um impacto ainda mais profundo se vier a ser 
progressivamente inserido de forma mais articulada dentro 
de uma agenda modernizadora que envolveria: 

1. Formular uma política “pós-industrial” que explicite e 
amplie as vantagens relativas do Estado de São Paulo, como 
unidade líder na produção e exportação de conhecimento, 
tirando partido de suas universidades, centros de pesquisa, 
capacidade empreendedora, competência gerencial, 
potencial de consumo. Essa política deveria contemplar um 
leque de ações que envolvem desde a consolidação de sua 
moderna e diferenciada infra-estrutura de tecnologia da 
informação e comunicação, até incentivos para localização, 
integração, produção e criação de direitos e patentes em 
empresas intensivas em conhecimento, tais como software, 
facilidades aeroespaciais, biotecnologia, química fina, bens 
culturais e de entretenimento, turismo, só para citar 
algumas áreas em que a competitividade de São Paulo é 
marcante e o grau de convergência bastante acentuado 
(Vide Figura 3, exposta na página 14).  
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2. Formatar o governo para o pleno exercício do papel de 
gestor qualificado de todo o conhecimento necessário para 
colocar em prática a política acima comentada, ação que 
implicaria recriar a administração paulista, substituindo 
paradigmas industriais em desuso por estruturas mais 
flexíveis, polivalentes, horizontais, que facilitem o trabalho 
em tempo real. Esse esforço envolveria a diminuição de 
secretarias e níveis hierárquicos, a revisão de competências 
(prioridade para a gestão e não para a operação), o 
tratamento integrado das demandas sociais (gestão por 
objetivos, focando programas e projetos), a 
profissionalização dos mecanismos de controle 
(contratualização), só para lembrar alguns aspectos. 

3. Acelerar o choque de gestão levado avante a partir de 
1995, por meio de um profundo reexame das competências 
do governo, valorizando métodos e técnicas modernas 
vinculadas a: Gestão de Mudanças, Gestão do 
Conhecimento, Comunidades de Prática, Ensino Apoiado 
em Tecnologia da Informação e Aprendizagem 
Organizacional. 

4. Rever os processos críticos de governo, adaptando-os às 
novas demandas, às modernas técnicas e métodos 
gerenciais e às novas ferramentas tecnológicas disponíveis 
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Fonte: OECD: Towards a global information society, STI, OECD, Paris, 1998
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para esse fim, inclusive aquelas vinculadas ao uso da 
certificação digital. 

5. Dar mais visibilidade ao papel estratégico da Tecnologia 
da Informação como ferramenta de governo e como indutora 
de uma nova política “pós-industrial”. A Intragov, infra-
estrutura de telecomunicações do governo, é seguramente 
tão importante quanto o Rodoanel, mas isso pouco 
significará se políticos e cidadãos não tiverem essa 
consciência. 

6. Utilizar formatos modernos mais ágeis e inovadores para 
regular a relação do Estado com seus parceiros e ou 
fornecedores. As Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP) e as Parcerias Publico-Privadas 
(PPP) são exemplos do estilo propugnado. 

COMENTÁRIOS FINAIS 

Ao encerrarmos este artigo, gostaríamos de tecer alguns 
comentários que sintetizam nossa visão sobre a 
modernização do setor público e o papel da tecnologia nesse 
processo: 

1. O preocupante quadro referencial esboçado no capítulo 2 
deste artigo, apesar de melhorias tópicas em alguns pontos, 
continua no geral presente, devendo nortear o planejamento 
e as ações do setor público, em seus diversos níveis, no 
sentido de fortalecer sua capacidade de atuação. 

2. No caso particular da administração pública paulista, a 
situação hoje é bem mais confortável do que aquela 
encontrada há 10 anos. O Estado reequilibrou suas contas, 
modernizou a máquina, abriu-se para a cidadania e 
melhorou a qualidade dos serviços prestados. 

3. O uso da tecnologia da informação, ancorado pelo 
programa de Governo Eletrônico, foi fundamental nesse 
processo de racionalização de despesas, resgate da 
transparência e viabilização de serviços públicos de melhor 
qualidade. 

4. O avanço do programa não terá, todavia, o seu ritmo e 
profundidade ditados, somente pela incorporação das novas 
tecnologias da informação, mas, sim, pelo grau de 
compreensão que a classe política vier a ter sobre a 
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profundidade das mudanças que marcam a economia global 
e da necessidade de promover uma ampla reestruturação 
do poder público, descartando paradigmas que predominam 
há mais de 100 anos. Essas providências, de grande 
complexidade, demandarão vontade, liderança e 
criatividade, mas, certamente, premiarão aqueles que mais 
rapidamente enxergarem a importância de um governo 
centrado na inovação e no conhecimento. 

5. Por outro lado, a probabilidade de um retrocesso do 
programa, segundo nosso julgamento, parece pouco 
provável, dada a percepção já existente no setor público e 
na sociedade sobre as vantagens de uma máquina 
administrativa mais ágil e transparente. Em maior ou 
menor profundidade, com o fortalecimento dos valores 
democráticos e com a valorização da cidadania, em alguns 
anos não haverá espaço para outra forma de governo que 
não o eletrônico. 


