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RESUMO: Este trabalho objetiva analisar a participação dos cidadãos na
Administração Pública através da utilização das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC’s) pelo governo. Hoje, o Governo Eletrônico permite a
disponibilização de informações e serviços em suas páginas e portais online que
proporcionam o contato direto entre o Poder Público e os cidadãos. Este artigo trata
especificamente da ferramenta “Fale Conosco”, presente nos sites e portais, que
permite uma participação ativa e incisiva na gestão da coisa pública. Essa nova
possibilidade de comunicação proporciona a potencialização da teledemocracia e o
exercício dos direitos fundamentais dos cidadãos, como o direito à informação. O
enfrentamento do tema foi feito a partir da pesquisa bibliográfica aliada à
observação direta, sistemática e não-participativa nas páginas e portais
governamentais do Poder Executivo Federal, com o escopo de identificar as
possibilidades de participação cidadã e verificar a compatibilidade com as
disposições dos documentos e orientações exaradas pelo Poder Público Federal
para a construção dos sites do governo. Deste modo, observa-se a necessidade de
padronização e melhoria da acessibilidade das páginas e portais com vistas a
facilitar o acesso dos usuários e, conseqüentemente, proporcionar o
desenvolvimento da teledemocracia e exercício online dos direitos fundamentais
pelos cidadãos.
PALAVRAS-CHAVE: Direitos fundamentais, “Fale Conosco”, Internet, Tecnologias
de Informação e Comunicação, Teledemocracia.

ELECTRONIC GOVERNMENT AND OF THE SERVICE “CONTACT US” IN

PUBLIC PAGES: enhancement of democracy and efetivation of the exercise of

fundamental rights of citizens.

ABSTRACT: This paper aims to analyze the participation of citizens in public
administration trough the use of Information and Comunication Technologies (ICTs)
by the government. Today, the Electronic Government enables the provision of
informations and services in its pages and online portals thus offering direct contact
between Public Power and citizens. This paper specifically addresses the tool
“contact us”, present in sites and portals, which allows an active and incisive
participation in the administration of the public matters. This new possibility of
comunication enables the enhancement of teledemocracy and the exercise of
fundamental rights of the citizens, as the information rights. The coping of the theme
was done based on the bibliographic research combined with direct, systematic,
non-participative, observation of government pages and portals of the Executive
Federal Power, with the purpose of identify the possibilities of citizen participation
and verify the consistency with the provisions of the documents and orientations



drawn by the Federal Public Power for the construction of government sites. Thus,
there is a need to standardize and improve the accessibility of pages and portals to
facilitate access by users thereby enabling the development of teledemocracy and
online exercise of fundamental rights of citizens.
KEYWORDS: Fundamental rights, “Contact us”, Internet, Information and
Comunication Technologies, Teledemocracy.

INTRODUÇÃO
 Com o decorrer do tempo percebe-se que a sociedade enfrentou diversas

transformações, principalmente no que diz respeito aos avanços tecnológicos que

permitem o desenvolvimento de novos meios do governo relacionar-se com os

cidadãos. Passou-se de possibilidade diminuta de comunicação com os organismos

governamentais que era restrito somente ao acesso através de espaços físicos para

a realidade de múltiplas maneiras de interação e reivindicação disponíveis ao

usuário dos serviços públicos proporcionada pelo uso de sites e portais

governamentais online. Assim sendo, vê-se que a relação entre o cidadão e a

Administração Pública passa a ter novos contornos e enlaces, dessa feita, nada

mais natural que o governo procure se inserir na dinâmica que a sociedade

informacional impõe ao utilizar da tecnologia existente, buscando oferecer serviços e

informações por meio de suas páginas na Internet.

 Esta nova forma de gestão chama-se Governo Eletrônico, que objetiva

integrar os órgãos internos da Administração Pública, como também, transformar as

relações entre o governo e a população. Nesse último caso, ao disponibilizar sites e

portais governamentais, seja publicizando informações ou oferecendo serviços, o

governo, abre novas formas de comunicação com os cidadãos, bem como

oportuniza um novo exercício de cidadania através da teledemocracia, como nos

casos de votações sobre leis ou fiscalização de contas por intermédio da Internet. É

sobre essa temática que versa o presente artigo, o qual tem por tema central a

transformação da cidadania, propiciada pelo emprego das TICs. Sua proposta é

analisar como o meio virtual possibilita novas formas de participação popular e de

que maneira a Administração Pública propicia este envolvimento do cidadão através

de suas páginas e portais na Internet.

 Tem-se como marco teórico a Obra ¿Cibercidadaní@ o cidadaní@.com?, do

autor Antonio-Enrique Pérez Luño, cujos conceitos de teledemocracia e cidadania

virtual serviram de referência para a discussão ora proposta.



Para a execução do artigo, que apresenta resultados do projeto de pesquisa

intitulado “A gestão pública na sociedade informacional: desafios e perspectivas do

Estado Brasileiro”, realizado na Universidade Federal de Santa Maria (RS), com

apoio do CNPq, aplicou-se a técnica de pesquisa bibliográfica através da revisão

das obras dos principais autores que tratam dos temas abordados no decorrer do

trabalho e que se mostram alinhados com o marco teórico eleito. Aliado à pesquisa

bibliográfica agregou-se a observação direta, sistemática e não-participativa nas

páginas e portais governamentais do Poder Executivo Federal. A observação

buscou identificar as possibilidades de participação cidadã, bem como serviu para

verificar sua adequação às disposições das cartilhas e orientações exaradas pelo

Poder Público Federal para a construção dos sites governamentais.

Partindo dessa problemática e da metodologia empregada, estruturou-se o

artigo em duas partes, assim distribuídas: 1) Governo eletrônico e o

desenvolvimento da teledemocracia: novas formas de interação entre a

Administração Pública e os cidadãos; aporte doutrinário, com análise das categorias

conceituais como sociedade informacional, teledemocracia e cidadania virtual; 2)

Análise da ferramenta “Fale Conosco” presente nas páginas governamentais: a

possibilidade de manifestação dos cidadãos e de exercício dos direitos

fundamentais.

1 GOVERNO ELETRÔNICO E O DESENVOLVIMENTO DA TELEDEMOCRACIA:

novas formas de interação entre a Administração Pública e os cidadãos. 

A informação tornou-se, com o decorrer dos anos, o cerne da atual

sociedade, tanto é assim que se convencionou chamá-la de informacional. Esse

novo arranjo social baseado nas novas tecnologias transformou as relações

pessoais, econômicas e culturais, ou seja, ocorreu “[...] uma revolução tecnológica

concentrada nas tecnologias da informação [que] começou a remodelar a base

material da sociedade em ritmo acelerado” .

Assim, essa nova realidade permite que as informações permaneçam em

constante fluxo no meio virtual formando banco de dados, os quais alcançaram valor

comercial considerável. O acesso a informações através da Internet possibilita que

as pessoas possam alcançar diversos pontos de vista e formem uma opinião a partir

de um quadro complexo dos acontecimentos, diferente da televisão, por exemplo,

em que é divulgada a notícia de acordo com o posicionamento da emissora. No



entanto, é possível que o usuário das tecnologias muitas vezes não consiga filtrar o

conteúdo como sendo verdadeiro ou manipulado e ainda, pode acabar com apenas

um mosaico de dados sem ter a visão do todo consistentemente construída.

Portanto, é impossível negar as potencialidades advindas da criação da

Internet e sua difusão mundial. A redução de fronteiras comunicacionais e sua

consequente rapidez, a facilidade de negociar produtos e fechar acordos por meio

de, por exemplo, videoconferências ou a participação em manifestos através de

redes sociais são possibilidades que mudaram o modo de interação entre os

componentes da sociedade, gerando uma maior inserção pelos próprios cidadãos

na sociedade informacional.

Dentro desse novo contexto tecnológico, a Administração Pública sentiu a

necessidade de participar da sociedade informacional, ampliando e melhorando os

canais de comunicação com os cidadãos. Para tanto, criou um sistema de páginas e

portais online no qual vinculam informações, notícias e serviços para a população e

empresas, inaugurando o que ficou conhecido como Governo Eletrônico (E-Gov),

conforme definição de Rover:

Governo eletrônico é uma infra-estrutura única de comunicação
compartilhada por diferentes órgãos públicos a partir da qual a tecnologia da
informação e da comunicação é usada de forma intensiva para melhorar a
gestão pública e o atendimento ao cidadão. Assim, o seu objetivo é colocar
o governo ao alcance de todos, ampliando a transparências das suas ações
e incrementando a participação cidadã.

Tal iniciativa, que não é pioneira, alinha o Brasil a outros países que há mais

tempo organizam suas estruturas de maneira a otimizar as rotinas e melhorar as

interações dos administrados com a gestão pública. Tal experiência tem sido guiada

por quatro princípios fundamentais, conforme destacado Pierre Lévy:

- Construir os serviços à volta das escolhas dos cidadãos (e não à volta das
feitas dentro das portas fechadas das baronias da administração);
- Tornar o Estado e os seus serviços mais acessíveis (nomeadamente
pela Internet);
- Incluir as populações desfavorecidas pelas formas tradicionais de
governação (serviços para as minorias linguísticas, os deficientes, os
expatriados, os estrangeiros);
- Melhor utilizar a informação (em particular graças à ligação de sistemas de
informação actualmente (sic) separados). [grifo nosso]

Desta forma, destaca-se que a implementação do Governo Eletrônico deve

ocorrer em fases para o efetivo desenvolvimento dos princípios referidos e há



diversas tipologias dessas etapas na doutrina. Segundo Chahin et al. o modelo mais

utilizado apresenta quatro estágios: (1) presença na Internet/informação, onde

busca-se disponibilizar aos cidadãos sites com informações básicas; (2) interação,

ou seja, possibilidade de comunicação com o público através dos portais;  (3)

transação/interação bidirecional, o qual permite a oferta de serviços; e (4)

transformação, na qual ocorre uma redefinição na prestação de serviços e

informações online da Administração Pública, com total integração e padronização

das suas páginas no meio virtual. Percebe-se que o Governo Eletrônico brasileiro

transita entre as três primeiras fases apresentadas, sem o completo

desenvolvimento de cada etapa. Enquanto o governo já disponibiliza informações

em seus sites, também oferta serviços e permite a ampliação da comunicação com

os cidadãos pela disponibilização dos canais “Fale Conosco” existentes nas páginas

e portais, os quais funcionam como balcões virtuais de atendimento ao público.

Com isso, objetiva-se que os cidadãos, usuários desses serviços,

mantenham-se cientes sobre as ações da Administração Pública e interajam por

meio de pedido de informações, envio de sugestões e reclamações, bem como,

saneamento de dúvidas. Desse modo, com o auxílio das tecnologias informacionais

cria-se um novo canal de comunicação com o governo, direto e sem

intermediadores, o que amplia as oportunidades de participação política para os

cidadãos e incrementa a democracia. Surge, então, a “teledemocracia”, definida por

Pérez Luño como:

[...] conjunto de teorías y de fenómenos prácticos referentes a la incidencia
de las NT [novas tecnologias] en la política. En su acepción más amplia y
genérica, la teledemocracia puede definir-se como la proyección de las NT
[novas tecnologias] a los procesos de participación política de las
sociedades democráticas.

Essa forma de contato direto entre a Administração Pública e os cidadãos é

denominada por Pérez Luño como “teledemocracia fuerte”, esta é uma “democracia

fundada na participação direta e imediata dos cidadãos”:

[...] Com ello se pretende el logro de las ventajas que reporta la participación
real y efectiva de todos los ciudadanos en la toma de decisiones políticas.
Asimismo, se aspira a alcanzar una decisiva descentralización o
desconcentración del poder.

Esse contato mais direto entre os cidadãos e governo por meio da utilização

das tecnologias de informação e comunicação (TICs) possibilitam novas formas de



exercício da cidadania através da teledemocracia, como destacado por Pérez Luño:

“[...] el impacto de las nuevas tecnologías inciden directamente en las formas de ser

ciudadano [...]”

Assim, a cidadania é figura de destaque quando o tema é Governo

Eletrônico, uma vez que, um de seus objetivos é que o cidadão possa, seja através

de contribuições em debates online, seja na leitura de informações referentes à

Administração Pública, participar ativa e conscientemente das decisões referentes à

coisa pública. Dessa forma, conforme Nicola “[..] a cidadania expressa um conjunto

de direitos que concede ao indivíduo uma possibilidade de agir ativamente como

partícipe das escolhas da vida do povo e do governo.” Portanto, conceitos como

cidadania e teledemocracia se entrelaçam, já que ser cidadão é ter direitos e poder

ser ativo na arena pública, sendo que a Internet expande essas possibilidades,

resultando na teledemocracia.

Destarte, a teledemocracia busca conjugar a maior participação da população

nas decisões governamentais, através das páginas e portais governamentais que

divulgam informações e dados e permitem o retorno das manifestações dos

cidadãos. Essa resposta dos cidadãos que se utilizam dos campos de contato dos

sites e enviam suas opiniões auxiliam a Administração Pública no mapeamento das

condições de seus serviços, percebendo o que deve melhorar e permite uma maior

transparência de seus serviços. Assim, segundo Pérez Luño, pode-se entender que

a teledemocracia admite

(...) conjugar la democracia representativa tradicional com experiencias de
democracia directa participativa. La teledemocracia aparece hoy como un
signo revitalizador del ejercicio de la ciudadanía que, acorde con las
exigencias de la participación política en la era tecnologíca, contextualiza la
titularidade, tutela y ejercicio de la ciudadanía en la hora presente.

Essa participação ativa dos cidadãos quando acompanham os portais

governamentais proporciona o fortalecimento da democracia e reforça os direitos

fundamentais, como o direito à informação, assegurado na Constituição Federal de

1988, em seu artigo 5°, inciso XIV, pois as notícias disponibilizadas nos sites

permitem que os usuários das páginas estejam cientes das ações do governo e,

também, encontrem esclarecimentos para possíveis dúvidas. Já os serviços

ofertados nas páginas potencializam a efetivação dos direitos sociais, como a

educação, saúde e previdência social. Por exemplo, os cidadãos podem



inscrever-se para participar da seleção de bolsas de estudo do Programa

Universidade para Todos (PROUNI) através do site do Ministério da Educação.

As facilidades referidas que possibilitam aos cidadãos participar e interagir

através dos sites do governo também apresentam certas fragilidades, isto é, uma

desvantagem que emerge dessa nova forma de contato é a possibilidade de ocorrer

a atomização dos cidadãos e sua consequente despolitização, assim, ao invés da

soma de vontades em torno de interesses comuns, acabará por se ter diversos

interesses divergentes.

Desta forma, percebe-se que o Governo Eletrônico proporciona uma nova

forma de comunicação entre os cidadãos e o governo através dos seus sites e

portais online, no qual permite, ao utilizar serviços como “Fale Conosco”, que será

analisado na próxima parte do artigo, os usuários das páginas possam se comunicar

e ampliar as formas de participar e intervir na administração da coisa pública,

exercendo sua cidadania através da convencionada teledemocracia.

 2 ANÁLISE DA FERRAMENTA “FALE CONOSCO” PRESENTE NAS PÁGINAS E

PORTAIS GOVERNAMENTAIS: a possibilidade de manifestação dos cidadãos e

de exercício dos direitos fundamentais.
Com a disponibilização de informações e serviços nos portais e páginas

online do governo surgiu uma via direta de contato com os cidadãos, sem a

necessidade de deslocamento até a sede do órgão público, tornando a Internet um

novo meio de acesso e interação. Assim, verifica-se que

Em relação à informação para a cidadania, tem sido importante a criação de
conteúdos que facilitem a vida do cidadão. Entre todos os agentes
econômicos, o setor público, as concessionárias e as prestadoras de
serviços de utilidade pública – nas áreas de seguridade social, saúde e
educação, por exemplo – têm o potencial de ser as maiores fontes desse
tipo de conteúdos. Há um vasto conjunto de informações relacionadas
ao cotidiano das pessoas cuja disponibilidade seria um grande
facilitador na interação entre o cidadão e o Estado, com efeitos
impactantes na qualidade do serviço prestado.[...][grifo nosso]

Nesse contexto, percebe-se que ao proporcionar canais de comunicação

inovadores, haverá uma participação ativa da sociedade não só em busca de

serviços, mas também no exercício de sua cidadania, através da interação com a

Administração Pública a partir da manifestação de opiniões, críticas, sugestões ou

elogios, utilizando a ferramenta “Fale Conosco”, presente nos sites. Por isso, no



período de agosto a setembro de 2011 e fevereiro a abril de 2012, foram analisadas

trinta e sete páginas e portais do Poder Executivo Federal, no qual foi empregada a

técnica de observação direta, sistemática e não participativa. As páginas escolhidas

para a observação estão relacionadas como Ministérios no site da Presidência da

República e, também, foi feita uma análise das Cartilhas de Redação Web e do

Guia da Administração dos documentos exarados sobre os Padrões Web em

Governo Eletrônico e-PWG, para verificar as disposições referentes à ferramenta

pesquisada e a aplicação nas páginas selecionadas.

Entende-se o canal de comunicação “Fale Conosco” como um

serviço de contato com os responsáveis pelo sítio, pelos serviços prestados
por este e pelas ouvidorias do órgão. O serviço deve ser fornecido por meio
de formulários e não apenas por uma indicação de endereço eletrônico. A
seção ainda deve possuir um serviço de resposta para as dúvidas ou
perguntas mais frequentes dirigidas ao órgão.

 Então, percebe-se que essa seção é uma área de comunicação do órgão,

que disponibiliza aos cidadãos um meio para expressar seus pontos de vista e fazer

questionamentos. Aliás, essa ferramenta deve estar em lugar privilegiado e

claramente demarcado na página.

A Cartilha de Redação Web descreve que esse canal de participação do

cidadão tem como objetivo de esclarecer e orientar os usuários da página, portanto

deve receber uma atenção especial do redator para propiciar uma efetiva interação

dos visitantes, pois o “Fale Conosco” é considerado um parâmetro para verificar a

qualidade do site:
A internet reavivou o contato do cidadão com as instituições, e por isso
deve-se estimular a cada instante sua opinião. Ela é o termômetro das
informações e dos serviços que um sítio de um órgão ou disponibiliza.

Além de essa ferramenta permitir que as pessoas tenham “voz” na

administração da coisa pública, através das suas manifestações, também consiste

em forma de controle social do governo. Essa postura ativa permite que o cidadão

deixe de ser visto como um simples consumidor de serviços e passe a ser

reconhecido como participante, ao exercer sua cidadania, através da teledemocracia

forte, intervindo nas ações governamentais e exigindo de transparência da

Administração Pública.

Durante a observação direta foi adotado quatro pontos principais de análise

nas páginas: (1) quanto à denominação do serviço e seu objetivo, (2) quanto ao



local do link na página inicial, e (3) quanto à forma de contato disponibilizada aos

cidadãos.

Já no primeiro item percebe-se a falta de padronização dos portais e páginas.

As Cartilhas exaradas pelo governo denominam o canal de comunicação de “Fale

Conosco”, mas durante a análise verificou-se que dos trinta e sete sites somente

vinte e três estão de acordo com a determinação. Tal ferramenta também é

chamada de “Fale com o Governo”, “Fale com o Ministério”, “Ouvidoria” e

especificamente há o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome que

oferece o “Fale com o MDS”, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência

da República que disponibiliza o “Fale com a SAE”, a Secretaria de Comunicação

Social da Presidência da República com “Fale com a Secom” e a Secretaria de

Direitos Humanos da Presidência da República que denomina como “Fale com a

SDH”. A divergência também está presente no objetivo dessa seção, pois enquanto

alguns portais recebem qualquer tipo de manifestação dos usuários, outros

restringem à simples meio de obtenção de informações e encaminham à Ouvidoria

para receber reclamações, denúncias, críticas, elogios, sugestões. Há, ainda,

aqueles que só disponibilizam a Ouvidoria como meio de contato entre o cidadão e

o órgão. Essa falta de unificação na apresentação, estrutura e nas funções do canal

“Fale Conosco” pode impedir o acesso consciente e efetivo dos usuários, a

participação e o exercício da cidadania, devido à confusão e complexidade que as

páginas são apresentadas.

Quanto à localização do link do “Fale Conosco”, as Cartilhas dispõem que

deve ser local de destaque e privilegiado na página, no entanto a observação direta

evidenciou que não são todos os sites que cumprem esse requisito. A maior parte

das páginas analisadas apresenta a ferramenta no canto superior direito, porém há

também a disposições no canto superior esquerdo, na lateral direita, na lateral

esquerda incluída no menu de serviços e na parte central superior. Comparando as

diversas disposições da seção, percebe-se que no canto superior direito é o local no

qual fica mais evidente e de fácil acesso para os usuários dos portais, pois não esse

link não se confunde com os outros diversos serviços, informações e notícias da

página.

Quando se observa a forma de contato, constata-se que há as mais diversas

opções, tais como atendimento telefônico, atendimento pessoal, via fax e correio,



e-mail ou formulário presente no próprio site. Os trinta e sete portais analisados não

oferecem as mesmas alternativas de contatos, a maior parte disponibiliza endereço

para o envio de correspondência, telefones com horário de atendimento específico e

e-mail. Ao cotejar a estrutura desse serviço disponível nos sites governamentais

com as instruções do Guia de Administração de Sítios, verifica-se que este

documento aconselha usar “sempre formulários para contato e envio de

correspondência eletrônica. A apresentação de apenas endereço eletrônico não é

aconselhada, pois dificulta o acesso do cidadão”. Apesar dessas instruções, apenas

vinte e quatro páginas disponibilizam formulários para os usuários mandarem suas

mensagens, e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e

o Ministério das Comunicações oferecem como formas de contato somente e-mail e

endereço físico da sede do órgão, por exemplo.

 Considerando que os formulários devem ser preenchidos para que as

solicitações dos cidadãos sejam remetidas aos órgãos competentes e possam ser

respondidas, há de se analisar se o que está disposto dos sites dos Ministérios

encontra-se de acordo com as Cartilhas exaradas pelo Poder Público.

 Quanto aos dados pedidos nos formulários, a recomendação feita na Cartilha

de Usabilidade é de que: “[...] os dados pedidos devem ser apenas aqueles

necessários para a realização do serviço. Não obrigue o cidadão a fornecer dados

apenas para fins de estatística.” No entanto, no Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento é obrigatório preencher o campo da profissão, que, obviamente só

serviria para fins estatísticos. Ainda, é imperativo que se preencha o sexo do titular

no site da Previdência Social, na Secretaria de Comunicação Social da Presidência

da República, no Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome e no

Ministério da Integração, sendo que, neste último, pede-se também a faixa etária,

desse modo, aumenta-se a burocracia e dificulta-se o acesso do usuário ao serviço

de comunicação com o órgão.

 No Portal da Saúde é que estão os maiores problemas no que concerne à

exigência de dados desnecessários para a realização do serviço, é imperativo

responder a questionamentos como: 1) identidade de gênero; 2) idade; 3)

escolaridade; 4) estado civil; 5) como conheceu a Ouvidoria?; 6) o senhor utiliza

exclusivamente o SUS?; 7) a outra forma de assistência seria plano de saúde?,

entre outros. Importante perceber que a acessibilidade a serviços e informações



nesse sentido deveria ser facilitada, uma vez que a saúde é um direito social, de

maneira a proporcionar real e efetiva função do “Fale Conosco”, que é criar um

canal abreviado entre cidadão e governo. Ao exigir que o usuário preencha dados

dispensáveis, faz com que ele perca tempo e desestimula o uso do Portal como

forma de comunicação ou acesso à informação, podendo o cidadão desistir de

enviar o questionamento via online e procurar outro meio de acesso.

 Interessante notar que, no Ministério da Saúde, há a possibilidade de

requerer sigilo da comunicação. Tal opção é de extrema importância, uma vez que,

os dados de saúde eventualmente recolhidos poderão ser considerados sensíveis,

ou seja, carecem de tutela específica, pois se trata de dados que, se expostos,

afetam diretamente direitos fundamentais dos indivíduos a que se referem, como a

privacidade, conforme orientação de Doneda:

(...) a prática do direito da informação deu origem à criação de uma
categoria específica de dados, a dos dados sensíveis. Estes seriam
determinados tipos de informações que, caso sejam conhecidas e
processadas, prestar-se-iam a uma potencial utilização discriminatória ou
particularmente lesiva e que apresentaria maiores riscos potenciais que a
média, para a pessoa e não raro para uma coletividade. Alguns destes
dados seriam as informações sobre raça, credo político ou religioso, opções
sexuais, o histórico médico ou dados genéticos de um indivíduo.[grifo
nosso]

Logo, ao recolher dados dessa natureza, a administração atua corretamente

ao permitir que o cidadão opte se deseja ou não que suas informações sejam

mantidas em sigilo, especialmente porque seu acesso indevido, por parte de

terceiros, pode causar discriminação, ferindo a dignidade humana e o direito à

privacidade.

 Em alguns sites o cidadão que faz contato com o órgão público pode

acompanhar sua demanda, como ocorre na Advocacia Geral da União e nos

Ministérios da Educação, Previdência Social, da Saúde e da Cultura. Nesse sentido,

percebe-se que a intenção é que o cidadão possa saber se, por exemplo, seu

pedido já foi conhecido, se já está sendo respondido e também é importante, uma

vez que o remetente da solicitação pode requerer resposta mais célere do órgão.

Outra vantagem é que ao acompanhar a tramitação de seu pedido o cidadão terá

certeza de que a mensagem chegou efetivamente ao conhecimento de quem é

competente para respondê-la. Essa oportunidade de acompanhar a demanda é uma

das respostas que a Administração Pública pode dar às reclamações dos usuários



no que concerne aos entraves ao uso de suas páginas, como as apuradas na

pesquisa de indicadores sobre Governo Eletrônico pelo Comitê Gestor da Internet:

A dificuldade em encontrar serviços foi uma das principais menções, com
29%; 28% disseram “Dificilmente recebo retorno (resposta) às minhas
solicitações”; 23%, “Os serviços de que preciso estão disponíveis na
Internet, mas não é possível completar a transação”; 21%, “Na Internet,
não tenho confirmação de que o pedido chegou e será processado”;
por fim, 21% disseram “Usar a Internet para contato com o governo é muito
complicado”. [grifo nosso]

 Assim, oportunizar o acompanhamento da demanda dá mais credibilidade ao

E-Gov, uma vez que o cidadão poderá saber se seu pedido foi conhecido,

processado e, o mais importante, se será respondido em tempo hábil e razoável.

 Enfim, percebe-se que, mesmo com as Cartilhas emitidas pelo Poder Público

não há padronização ainda entre os sites e portais governamentais no que diz

respeito ao “Fale Conosco”, bem como, concluiu-se que os formulários de acesso

exigem dados desnecessários ao envio da mensagem, dificultando o acesso e envio

da solicitação. Nesse sentido, constata-se a necessidade de a Administração

Pública federal rever algumas estratégias a fim de conseguir alcançar os objetivos

propostos para implementar o Governo Eletrônico, pois seu funcionamento tem

como pressuposto o acesso e a participação do cidadão, e uma boa forma de iniciar

este processo é melhorando os serviços “Fale Conosco”, existente nos sites e

portais dos Ministérios.

CONCLUSÃO

 A Internet transformou diversas áreas da vida em sociedade, situação que

não excepciona a Administração Pública. Disponibilizar sites e portais

governamentais descortina novos meios de comunicação entre população e

governo, criando outras possibilidades de participação cidadã. Assim, através da

implantação do Governo Eletrônico busca-se otimizar os processos internos da

Administração Pública, bem como melhorar a prestação de serviços ao cidadão.

 Diante desse contexto, surge a denominação de teledemocracia, utilizada

nesse artigo com base em Pérez Luño, tal termo designa a atividade participativa do

cidadão através do meio virtual. O exercício da cidadania nessa esfera é favorável,

uma vez que o caminho entre o usuário e os governantes é abreviado, possibilitando



interação mais efetiva e maior controle dos cidadãos em assuntos atinentes à

gestão da coisa pública.

 Nesse sentido, a ferramenta “Fale Conosco” é um elemento importante

quando se trata de acessibilidade e intercâmbio entre governo e cidadãos. A

disponibilização de tal linha de comunicação é fundamental para o desenvolvimento

do E-Gov., já que uma de suas fases é a interação com a população, e este canal

proporciona verdadeiro exercício de cidadania. Apesar das potencialidades,

constatou-se uma série de problemas nessa ferramenta, pois os formulários

eletrônicos disponibilizados no “Fale Conosco” são pouco simplificados e requerem

dados excessivos e, em alguns casos, exigem que o cidadão informe dados

sensíveis, que podem acarretar discriminações se ocasionalmente divulgados,

ferindo dignidade humana e o direito fundamental à privacidade.

Outro problema constatado diz respeito à ausência de padronização nas

nomenclaturas, sendo que muitos utilizam denominações como “Fale com o

Ministério”, “Fale com o Governo” ou “Ouvidoria”, o que poderá confundir o cidadão.

Também se constatou que alguns sites do governo apresentam o link em local

pouco visível, dificultando a acessibilidade por parte do usuário.

 Além disso, mesmo que haja o canal de comunicação com o Ministério, paira

uma desconfiança por parte do cidadão com respeito ao processamento e resposta

do questionamento, conforme mostrado pela pesquisa das TICs em Governo

Eletrônico pelo Comitê Gestor da Internet. A insegurança que o “Fale Conosco”

apresenta é derivado da falta de comunicação do órgão responsável pela solução

da demanda com o solicitante da mesma. Uma solução para isso seria abrir a

possibilidade de acompanhamento da tramitação por parte do demandante, o que

permitiria aumentar a confiabilidade do cidadão, que também poderia cobrar

resposta mais efetiva do setor público. Esse, aliás, é outro problema a ser sanado,

defendendo-se que é necessário que haja estipulação de tempo para que a

resposta da Administração Pública chegue ao demandante, pois do contrário

perde-se todo o propósito inerente à ferramenta do “Fale Conosco”.

 Por fim, diante de todo o exposto, fica claro que novas linhas de comunicação

entre governo e população foram abertas com o advento da Internet. Essas novas

possibilidades, embora possam propiciar inéditas manifestações de participação

popular, podem perder a finalidade se não forem efetivas. Infere-se, então, que a



ferramenta “Fale Conosco” disponível nos sites e portais dos Ministérios devem ser

elaborados de acordo com as Cartilhas exaradas pelo próprio Poder Executivo

Federal, bem como ter sempre em vista facilitar o uso para o cidadão. Assim, não

obstante os avanços feitos pela Administração Pública quando da implantação e

evolução do Governo Eletrônico, conclui-se por afirmar que ainda há um longo

caminho a ser trilhado, tanto no tocante à padronização das páginas quanto à

efetividade dos meios de comunicação ofertados aos cidadãos para que o Governo

Eletrônico possa, efetivamente, promover a teledemocracia.
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