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O presente resumo é uma síntese da iniciativa e dos resultados parciais do 
projeto de pesquisa realizado no Curso de Direito da Universidade Federal de Santa 
Maria sobre a temática “A gestão pública na sociedade informacional: desafios e 
perspectivas do Estado Brasileiro”, contemplado com verba do CNPq. Durante o século 
XX diversas mudanças são verificadas acerca da relação entre Administração Pública e 
cidadão, principalmente com a difusão do uso das tecnologias informacionais. Cada vez 
mais há a necessidade de manter as pessoas cientes das decisões e atos do Governo e 
para isso foram desenvolvidas ferramentas que permitem mais interação e participação 
do cidadão na gestão da coisa pública, com a finalidade de proporcionar maior 
transparência na tomada das decisões governamentais. Isso ocorre por que mostra-se  
essencial que os cidadãos fiquem a par das questões políticas, econômicas e sociais do 
país e principalmente da forma como a gestão pública atua. O projeto do Governo 
eletrônico expressa a complexidade vivida atualmente, principalmente no que diz 
respeito ao fluxo de informações e proteção dos dados pessoais dos usuários, dos 
serviços disponibilizados em sites e portais governamentais, e a preocupação da 
inclusão digital através da ampliação do acesso dos brasileiros às tecnologias de 
informação. 

Assim, o estudo tem como objetivo analisar a adoção das tecnologias da 
informação e comunicação pela Administração Pública Federal, verificando os acordos 
firmados nos documentos oficiais e as instruções exaradas pelos órgãos públicos na 
aplicação das páginas produzidas; consolidando a implantação do Governo Eletrônico 
no Brasil. Também procura, posteriormente, identificar as oportunidades e possíveis 
riscos da manipulação dos fluxos de dados para seus usuários. Para esse fim, utilizou-se 
pesquisa documental, consultando material bibliográfico sobre o Governo Eletrônico e 
documentos oficiais, resoluções e instruções normativas produzidas pela Administração 
Pública Federal para criação, padronização e manutenção de sites e páginas oficiais do 
governo.  

Constatou-se a crescente atuação do Governo Federal, tanto na implementação 
de medidas para diminuir a exclusão digital, manter as páginas e sítios atualizados e 
padronizados, quanto no desenvolvimento de projetos para a formação profissional na 
área da informática. É nessa última vertente que se localiza o Projeto Computadores 
para Inclusão que visa a recondicionar computadores e doá-los a escolas, bibliotecas e 
telecentros comunitários disseminando, dessa forma, a informatização no Brasil. Quanto 
às normativas, constatou-se que aquelas referentes à criação e padronização das páginas 
governamentais são atuais e seguem os padrões europeus com adaptações à realidade 
brasileira. No que diz respeitos às questões técnicas, os documentos produzidos pela 
Administração Pública Federal são completos e abrangem desde questões como a forma 
de registrar um domínio até as regras para o fácil acesso dos usuários. A deficiência 
verificada é referente a não-especificação das medidas a serem adotadas para a proteção 
dos dados dos usuários das páginas do Governo Eletrônico, bem como a inexistência de 
legislação pátria específica acerca do assunto. 



Diante do exposto, verifica-se a crescente importância que o assunto assume no 
meio acadêmico, seja pela falta de regulamentação existente ou, seja por causa de uma 
das preocupações que a sociedade informacional trouxe, que é a de proteção de dados 
pessoais no meio eletrônico. Visto que, o direito à privacidade é constitucionalmente 
previsto e de extrema importância para todo o cidadão, esse novo possível ponto de 
vulnerabilidade de proteção de dados, que poderá ser o governo eletrônico, deve ser 
estudado com toda a seriedade que o assunto impõe.  

A governança eletrônica traz diversas vantagens para o cidadão, pois visa 
facilitar o acesso a diversos serviços, bem como proporcionar uma maior interação do 
usuário com as decisões tomadas pelo governo. Para o acesso a tais serviços faz-se 
necessária a disponibilização de dados do cidadão, sendo assim, é indispensável que se 
protejam essas informações. 

Comparando-se as diretivas da Administração Pública sobre o tema e as medidas 
protetivas já adotadas em sites governamentais visa-se buscar uma compreensão do 
panorama brasileiro atual. Conforme apontado, foi verificado uma falta de legislação 
nacional que regule a proteção de dados em sites governamentais. 

Assim sendo, reitera-se a importância do tema, que se reflete através das 
diversas iniciativas da Administração Pública Federal, tanto para incluir os cidadãos no 
meio virtual, bem como, disponibilizar serviços aos usuários. E, como a proteção de 
dados é medida fundamental para uma utilização segura nos sites governamentais, já 
que o direito à privacidade é primordial para o ser social, também no ambiente virtual. 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 
 
CARDOSO, Gustavo. A mídia na sociedade em rede: filtros, vitrines, notícias. Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2007. 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 11. ed. Traduzido por Roneide Venâncio 
Majer. São Paulo: Paz e Terra, 2008. v. 1. 
 
LÉVY, PIERRE. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. 2. ed. 
São Paulo: Loyola, 1999.   
 
 


