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RESUMO
O trabalho retoma o tema do texto apresentado com Álvaro Gregório no CONSAD
2008 e que tinha por título “Ferramentas Colaborativas em Governo”, abordando
agora as tendências à incorporação das chamadas ferramentas sociais à gestão
pública e sugerindo realinhamento de conclusões então expostas acerca de
estratégias governamentais. É feita uma conceituação das ferramentas sociais,
relativamente à de ferramentas colaborativas, no contexto deste trabalho e em
cotejo com o anterior. As ferramentas sociais são descritas como aquelas que
oferecem um ambiente virtual e acessível à distância para a colaboração social na
produção coletiva de conhecimento, seu registro/armazenamento, publicação e
disseminação, na forma de serviços (crescentemente gratuitos) na Internet. É
apontado que o realinhamento estratégico exige transitar do problema da
colaboração em ou com uma organização governamental, para poder ser pensada a
organização da colaboração social no campo de atuação governamental. São
apresentadas sugestões para o exame das oportunidades (e ameaças) colocadas
pelas ferramentas sociais para as organizações governamentais; e para a avaliação
de suas forças (e fraquezas) para dar conta do cenário colocado pelas ferramentas
sociais. Para a discussão do cenário e de políticas públicas relativas a seu
aproveitamento, são apresentados, como referência, um exemplo de ferramenta
social implantada por iniciativa do poder público (Future Melbourne, australiana), de
ferramenta desenvolvida de forma independente, porém apoiada por programa
governamental e financiada por organizações governamentais (Pacient Opinion,
britânico), de política governamental de apoio à utilização de ferramentas sociais
(Working Together, britânica) e de ferramenta social surgida com colaboração
governamental e integrada à mídia digital privada (Citix, brasileira). Com base nos
exemplos, é ressaltado que a colaboração social em governo por meio de
ferramentas sociais requer uma política governamental de estímulo e apoio,
sugerindo o aprofundamento da política britânica, tomada como referência. O
trabalho aponta que as condições atuais colocam na ordem do dia, para todos os
governos e organizações provedoras de serviços públicos, incorporar o
conhecimento de cidadãos e de usuários de serviços por meio de ferramentas
sociais, com o desenvolvimento de novos produtos, formas de entrega e processos
de suporte. Acrescenta que a extensão da colaboração social por meio de potenciais
provedores não governamentais de serviços públicos encontra ainda barreiras no
acesso às aplicações e dados de governo, sugerindo ampliação da política
governamental relativamente ao tema nessa direção.
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INTRODUÇÃO
Nosso tema, o uso de ferramentas sociais na gestão pública, guarda
estreita relação com o trabalho que, com Álvaro Gregório, apresentamos ao
CONSAD em 2008, e que tinha por título “Ferramentas Colaborativas em Governo”1.
A rigor, se trata de uma retomada do mesmo tema, incorporando o exame
de tendências que se consolidaram; e que, embora já apontadas no trabalho
anterior, veem assumindo tal relevância que sugerem, desde já, um realinhamento
das conclusões então expostas acerca de estratégias governamentais.
E o que há de novo em tão pouco tempo? Ele se expressa no termo
“ferramentas sociais”, que ora incorporamos em nosso vocabulário, e que guarda
evidente relação com o que designávamos por “ferramentas colaborativas” no
trabalho anterior. O novo termo não designa, exatamente, “outras” e novas
ferramentas; muito embora algumas tenham se disseminado apenas nesse período
(os microblogs, como Twitter, por exemplo, sequer foram citados há um ano), não se
trata de anunciar grandes novidades instrumentais, mas de fazer ajuste no foco
estratégico de utilização dessas ferramentas, provocado pelo curso “natural” de sua
integração à rotina dos relacionamentos, tal como vem se dando nos últimos meses.
Trata-se, pois, de realinhar as estratégias governamentais sugeridas,
tendo em vista os desdobramentos dessas tendências com respeito aos
relacionamentos entre governo e cidadão, servidores e usuários de seus serviços,
em que tais papéis e atribuições pedem por reavaliação.
Esses papéis e a atribuições organizavam-se, no trabalho anterior, em
torno da idéia de “escritório colaborativo Web 2.0”. A partir de uma caracterização
preliminar dos novos usos e ferramentas disponíveis na Web 2.0 e conceituação de
seu uso, o trabalho apresentava uma classificação das ferramentas segundo seu
potencial de aproveitamento integrado2. Esse uso integrado apontava que a própria
rede se oferecia como possível “escritório virtual”; ou seja, uma plataforma de
acesso coletivo a ferramentas de trabalho colaborativo.
E nesse “escritório”, aquilo que agora reclama ajuste se deve, sobretudo,
à entrada em cena do cidadão como colaborador bem mais ativo e decisivo na
1

GREGÓRIO, Álvaro e BOLLIGER, Sergio – Ferramentas Colaborativas em Governo, disponível em
PDF em http://www.igovsp.net-a.googlepages.com/FerramentasColaborativaseoescritriod.pdf.
2
Idem, p.4.
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própria estruturação e funcionamento dele. E, de certa maneira, descaracterizando-o
enquanto tal, se entendemos na designação de um “escritório” uma delimitação
rígida de papéis em torno de um “provedor” predominantemente ativo na execução
do serviço e passivo na oferta e um “usuário” necessariamente ativo na solicitação
do serviço, mas predominante passivo no seu recebimento.
Nada temos aqui a acrescentar, relativamente à Web 2.0,

ao que

dissemos em 2008. Tampouco o que aqui será dito torna sem efeito o que dissemos
há um ano acerca das ferramentas colaborativas no âmbito governamental.
Entretanto, aspectos importantes deverão futuramente ser acrescidos, relativos à
incorporação da colaboração por meio de ferramentas sociais.
Por ora, nos limitamos à seguinte pauta: desenvolver a conceituação de
ferramentas sociais relativamente à de ferramentas colaborativas, no contexto deste
trabalho e em cotejo com o anterior; esboçar questões iniciais para uma estratégia
governamental relativamente ao uso das ferramentas sociais; apresentar alguns
exemplos de referência para o desenvolvimento da discussão; e, finalmente,
apresentar algumas conclusões e indicações estratégicas sobre o tema.
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1 FERRAMENTAS SOCIAIS

A respeito das “ferramentas sociais”, podemos afirmar tudo o que já
expusemos no CONSAD 20083 a respeito de ferramentas colaborativas e seu
papel na Web 2.0.
Ao descrever ferramentas sociais, também podemos dizer que
oferecem um ambiente virtual e acessível à distância para a produção coletiva de
conhecimento, seu registro/armazenamento, publicação e disseminação, na
forma de serviços (crescentemente gratuitos) na Internet. “Produção coletiva de
conhecimento” é, nesse contexto, uma maneira de dizer “colaboração”. E,
inversamente, quem diz “colaborativo”, de certa forma, já diz “social”.
Em suma: ferramentas sociais são ferramentas colaborativas. Por que
então adotar o novo termo? Não pela novidade terminológica, mas porque o
termo revela um conteúdo novo, um desdobramento possível das ferramentas
colaborativas, que não havia ainda encontrado expressão adequada.
Não nos debruçaremos sobre a extensa linhagem conceitual associada
ao termo, que remonta à gênese dos chamados “softwares sociais” e demais
conceitos de suporte, da inteligência coletiva ao pensamento da emergência4.
Porém, cabe referência à evidente consolidação da terminologia a partir da
entrada em operação e rápida popularização, na Web, dos chamados serviços de
rede social, como Linkedin, MySpace, Facebook e Orkut, introduzidos a partir de
2003. Embora as ferramentas sociais não se limitem às aqui citadas, nelas
encontramos um bom ponto de partida para pensar a especificidade contida na
designação.
Apoiando-nos no exemplo desses serviços, apontávamos em nosso
trabalho anterior:

3

GREGÓRIO, Álvaro e BOLLIGER, Sergio – Ferramentas Colaborativas em Governo, disponível em
PDF - http://www.igovsp.net-a.googlepages.com/FerramentasColaborativaseoescritriod.pdf, p. 1 a 7.
4
Para uma introdução abrangente a esse universo conceitual, a partir da teoria da emergência, ver
JOHNSON, Stephen, Emergência, Zahar, Rio de Janeiro, 2003.

6
As ferramentas colaborativas [note-se: é assim que as chamávamos]
sinalizam com clareza a nova utilização da rede, incentivando o
compartilhamento de aplicações e a criação de conteúdos (...) Para o
usuário comum de web, esse novo ambiente oferece mais do que o acesso
passivo a informações, tornando-o também autor de conteúdos,
protagonista de sua presença no meio digital e participante de comunidades
produtivas nesse meio. Sites como Wikipedia, Youtube, Orkut, Blogger e
Google, entre os principais, vão além do fornecimento de ferramentas,
ofertam um ambiente integrado e interoperativo onde o conhecimento pode
ser organizado, publicado, melhorado e redistribuído constantemente, com
5
usabilidade e facilidade de uso e acesso.”

Cabe destacar aqui o trecho que fala da transformação do “usuário
comum de web” em um “autor de conteúdos, protagonista de sua presença no meio
digital”. A autoria de conteúdo e o protagonismo são essenciais no comentário, mas,
de certo modo, estão já implícitos no conceito de “colaboração”. O conteúdo
específico do termo “social”, mais bem se anuncia é na referência ao “usuário
comum da web” nesse papel de protagonista e criador de conteúdo.
Pode-se entender muita coisa com “usuário comum”; como, por exemplo,
aquele usuário que não possui conhecimento especializado; mas, para o nosso
caso, mais importante é seu significado como “qualquer um”, o público em geral
como participante de comunidades produtoras de conteúdo.
O impacto da entrada em cena desse produtor e, sobretudo, da
emergência de seu produto – o conhecimento emergente de colaboração social – é
o fenômeno a partir do qual se impõe a designação de ferramentas colaborativas
como “sociais”.
Por isso, a progressão do emprego da expressão “ferramentas sociais” é
praticamente contemporânea à consolidação dos serviços de rede social. Em maio
de 2003, e não apenas relativamente a esses serviços, falava-se na “emergência da
presente colheita de softwares sociais (blogs, wikis, p2p forums, ferramentas e
serviços de livre autoria e tradução etc.)”6 e o mesmo autor, em julho de 2004 já diz:
“A emergente geração de ferramenta sociais pode ser otimizada para elevar o
potencial [relativo a comunidades de interesse e de prática](...)7.
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GREGÓRIO, Álvaro e BOLLIGER, Sergio – Ferramentas Colaborativas em Governo, disponível em
PDF - http://www.igovsp.net-a.googlepages.com/FerramentasColaborativaseoescritriod.pdf, p. 2.
6
POR, George, citado em postagem de 12 de maio de 2003 no Blog of Collective Intelligence
http://www.community-intelligence.com/.
7
Idem, em postagem de 10 de julho de 2004, no mesmo blog.
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No mesmo mês de julho de 2004, em Londres, ocorre já um Simpósio
Londrino sobre Ferramentas Sociais para a Empresa8, assinalando o interesse
despertado pela sua utilização no âmbito das organizações. E, em conseqüência, a
inauguração do pensamento a respeito dos impactos organizacionais, que pode ser
acompanhado nos registros deixados, por exemplo, por Ana Neves9 e Gurteen10 ao
longo dos anos seguintes.
O termo “ferramentas sociais” incorporou-se definitivamente em nosso
vocabulário apenas em 2008, durante o 7º Congresso Brasileiro de Gestão do
Conhecimento (KM Brasil 2008). E foi sobretudo por intermédio da palestra Impactos
Organizacionais das Ferramentas Sociais, de Ana Neves11.
O título da palestra é sugestivo para explicitar o ponto em que o conteúdo
novo das ferramentas sociais não pode ser adequadamente pensado apenas a partir
do conceito de ferramentas colaborativas: nos impactos organizacionais.
Mais especificamente, trata-se de pensar os impactos organizacionais
da colaboração social. E colaboração social não é colaboração organizacional,
esse é o ponto.
As formas de colaboração, as estruturas de articulação, os papéis entre
os atores parceiros na colaboração organizacional e social são muito distintos. Os
termos da colaboração interna em uma organização são específicos e merecem
tratamento enquanto tais. Mas, mesmo se pensamos além da colaboração interna, e
consideramos que uma organização sempre tem suas interfaces e algum nível de
colaboração com agentes externos – os clientes ou usuários de seus serviços, por
exemplo – ainda estaremos falando de colaboração com uma organização, e em

8

London
Symposium
on
Social
Tools
for
the
Enterprise
(http://www.kmcluster.com/lon/LON_Summer_2004.htm), promovido pelo Knowledge Management
Cluster (http://www.kmcluster.com/).
9
Ana Neves, é consultora em gestão do conhecimento, aprendizado organizacional, comunidades e
redes sociais; portuguesa, à época de consolidação do termo, residia no Reino Unido (até 2009);
mantém o site kmol (http://kmol.online.pt/). Os registros do período podem ser recuperados em
http://kmol.online.pt/tag/ferramentas_sociais.
10
David Gurteen é consultor em gestão do conhecimento, facilitador e conferencista, e mantém site
próprio em http://www.gurteen.com/. Sobre a disseminação do termo e sua discussão à época, cf.,
por exemplo, entrevista com Lee Bryant em vídeo, de setembro de 2006, em acerca do significado do
termo “Social Tools” http://www.gurteen.com/gurteen/gurteen.nsf/id/hkkms.
11
O KM Brasil 2008 foi realizado em agosto de 2008. A palestra de Ana Neves na ocasião está
disponível em http://www.slideshare.net/ananeves/ferramentas-sociais-presentation.
Na mesma
ocasião, contribuiu também à conceituação do uso de ferramentas sociais a palestra de David
Gurteen, Pessoas 2.0: trabalhando em um mundo 2.0 (em inglês). Para informações sobre o
conteúdo, ver http://www.gurteen.com/gurteen/gurteen.nsf/id/km-brazil-2008.

8

termos ainda bastante específicos, que resguardam o papel social da organização
em seu contorno frente ao que lhe é exterior.
Porém, o problema que nos colocamos agora tem contornos diversos.
Para sumarizar: transitamos do problema da colaboração em ou com uma
organização para pensarmos a (auto-) organização da colaboração social.
Assim, eis o motivo pelo qual julgamos conveniente passar a utilizar o
termo “ferramentas sociais”. Trata-se de, com ele, dar destaque à alteração da
natureza do problema organizacional a ser considerado a partir do uso social das
ferramentas colaborativas, as decorrentes oportunidades e desafios colocados.
Isso posto podemos revisitar o esboço de descrição inicial do que seriam
ferramentas sociais. Ajustando-o, podemos agora dizer que as ferramentas sociais
são aquelas que oferecem um ambiente virtual e acessível à distância para a
colaboração

social

na

produção

coletiva

de

conhecimento,

seu

registro/armazenamento, publicação e disseminação, na forma de serviços
(crescentemente gratuitos) na Internet.
A sua integração à inovação no campo das organizações governamentais
merece um aprofundamento, objeto da próxima seção.
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2 ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL E FERRAMENTAS SOCIAIS (INTRODUÇÃO)
Parafraseando o que se disse acima de forma genérica, podemos dizer
que, na elaboração de estratégias de ação governamental, as ferramentas sociais
colocam a seguinte questão: transitar do problema da colaboração em ou com uma
organização governamental para pensarmos a (auto-) organização da colaboração
social no campo de atuação governamental.
Com isso, os próprios conceitos de governo e de organização
governamental ficam algo afetados. Frente às possibilidades que se abrem, a
organização governamental pode se questionar quanto a seu papel como autoridade
decisória e provedora de serviços públicos, para reavaliar seu lugar como um ator
(dentre outros) na organização social desse provimento.
Porém, fique desde já claro que estamos muito longe de poder dizer, por
exemplo, que “o público”, por meio da auto-organização de redes sociais, possa
ocupar o lugar das organizações governamentais no trato da coisa pública. Nada no
horizonte nos autoriza a tanto. Pelo contrário, o que se anuncia por enquanto é que
a colaboração social em governo por meio de ferramentas sociais depende,
fundamentalmente, das organizações governamentais responsáveis pelo provimento
de serviços públicos.
Para tanto, entretanto, é necessário que a organizações governamentais
considerem estrategicamente as oportunidades (e ameaças) colocadas para elas
como representantes do interesse público; e que nesse interesse avaliem suas
forças (e fraquezas) para dar conta do cenário colocado pelas ferramentas sociais.
Nessa perspectiva do interesse público, a organização governamental
deve considerar o problema da (auto-) organização da colaboração social no campo
de atuação governamental. E tomá-lo para si como necessidade de bem avaliar e
ocupar seu papel na organização da colaboração social por meio das ferramentas
sociais hoje disponíveis.
As oportunidades que estão em pauta atualmente, e que reclamam
aproveitamento, dizem respeito à possibilidade de incorporar, à gestão da atuação
governamental, o conhecimento detido pelo público enquanto cidadãos e enquanto
usuários diretos de serviços públicos. Sua viabilidade atual (e algo dos seus termos
de viabilidade) estão ilustrados pelos exemplos que discutiremos mais adiante.
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Toda a força das organizações governamentais para tanto se concentra
na capacidade que deteem de encaminhar ações efetivas de melhoria do serviço
público e das condições de exercício de cidadania, conferindo, com isso, relevância
produtiva e positiva ao compartilhamento de experiências por parte da população
usuária dos serviços públicos.
A maior ameaça das ferramentas sociais às organizações públicas, por
sua vez, está justamente na não incorporação do conhecimento gerado
autonomamente por redes sociais, resultando em irrelevância do compartilhamento
de experiências para seu aproveitamento produtivo e positivo em melhorias do
serviço público e perda de legitimidade das organizações sociais.
A maior fraqueza, por fim, certamente é a inércia organizacional à
incorporação das oportunidades colocadas e relativa impermeabilidade ao cenário
colocado.
A figura abaixo, baseada em gráfico de autoria de James Munro12,
procura ilustrar cenários diferentes de compartilhamento e geração de conhecimento
no relacionamento entre as organizações governamentais e o público.

12

James Munro é diretor de informática da organização social responsável pelo Patient Opinion , um
dos exemplos de uso de ferramentas sociais comentados na seção seguinte. É editor da revista
Health Matters e foi diretor da seção de pesquisas em serviços de saúde na Universidade de
Sheffield.

11

O pior cenário é aquele em que esse compartilhamento é difícil tanto para
a organização governamental quanto para o público; seu ambiente natural é o litígio
entre as partes. O ambiente proporcionado por pesquisas e reclamações formais,
por sua vez, muito utilizado à época de florescimento das políticas de qualidade, é
ainda ineficiente para o compartilhamento de conhecimento, porque de difícil acesso
para o público. Com o advento do cenário da Web 2.0, as ferramentas sociais
começaram a ser utilizadas para a formação de opinião e de comunidades de
usuários de serviços; uma situação eventualmente difícil para as organizações que
não se adéquam ao compartilhamento de conhecimento neste cenário. Daí a
proposta de incorporação do uso dessas ferramentas e do relacionamento com as
comunidades de usuários à rotina das organizações governamentais.
A partir dessa perspectiva, apresentaremos mais adiante alguns ajustes à
nossa estratégia traçada, há um ano, que apontava para o escritório colaborativo
Web 2.0. E, ainda, alguns possíveis desdobramentos estratégicos que, entretanto,
não se apresentam atualmente com território já em exploração.
Entretanto, facilitará a exposição desses pontos a prévia referência a
alguns casos de utilização de ferramentas sociais em serviços públicos. Assim,
passaremos à sua apresentação imediata, retomando adiante em “Estratégia
governamental e ferramentas sociais (conclusão)”.
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3 REFERÊNCIAS NO EMPREGO DE FERRAMENTAS SOCIAIS
3.1 Future Melbourne
Dentre nossos exemplos, o Future Melbourne (Melbourne Futura) se
inscreve como iniciativa de governo para a colaboração social relativamente a
tarefas governamentais. Ou seja, em que políticas públicas direcionam e articulam
ações governamentais de disponibilização de ferramentas sociais para essa
colaboração. No caso, a ferramenta utilizada foi um wiki.
O wiki “Future Melbourne” é parte de uma experiência pioneira de
democracia eletrônica, levada a cabo em 2008 e voltada para o planejamento
urbano de nível estratégico. A ferramenta social foi empregada como recurso para a
participação da população na formulação e estabelecimento de uma visão de futuro
de longo prazo para a cidade, no horizonte temporal de 2010 a 2020.
Além de dar nome ao wiki, “Future Melbourne” é o nome do próprio plano
estratégico. De forma concisa, ele é apresentado da seguinte maneira:
Future Melbourne é o plano de longo prazo para o direcionamento futuro de
todos os aspectos da vida da cidade. Ele tem por visão Melborune ser a
uma cidade global, corajosa, inspiradora e sustentável e uma das dez
13
cidades mais adequadas para se viver e sustentáveis no mundo.

O desenvolvimento do plano, iniciado em junho de 2007, adotou uma
“estratégia de engajamento público”. Como parte dela, durante um ano, “(...) mais de
15.000 indivíduos, negócios, organizações e grupos de comunidades de toda
Mellbourne e do mundo participaram de um extenso programa de consultas”.14
Esse programa de consultas incluía uma fase inicial, com uma formulação
preliminar de idéias por um “Grupo de Referência”. Composto por 12 “eminentes
melbournianos”, seguida de reuniões setoriais e de bairros em várias “rodadas”.
Além dessas formas de consulta, durante a última “rodada”, a Municipalidade
disponibilizou, na Web, um wiki, que ficou aberto à edição pública.
“Aberto à edição pública” significa que qualquer pessoa no mundo, pela
Web, poderia se cadastrar (a menção a participações “do mundo” no programa de
consulta se refere ao fato de ter ocorrido participação de pessoas de todos os
13

Informações no site oficial de Melbourne: http://www.melbourne.vic.gov.au/info cfm?top=269&
pg=3615
14
Idem. As demais informações aqui apresentadas sobre o Future Melbourne podem ser encontradas
diretamente no wiki em http://www.futuremelbourne.com.au/wiki/view/FMPlan/.
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continentes) e livremente alterar o conteúdo do wiki, não só fazendo comentários,
como também inserindo as próprias propostas ou complementos às de outros que lá
já estivessem; e, eventualmente, alterando-as.
Foi uma escolha estratégica abrir o wiki por um período curto, de 19 dias.
Com isso, foram concentrados os esforços (e custos) de divulgação, publicidade e
governança. O período de 17/05 a 4/06/2008 foi escolhido, além de coincidir com a
rodada final, por incluir um feriado prolongado local, permitindo que a população
tivesse mais tempo livre para participar.
A precedência das reuniões setoriais e de bairros deve ter contribuído
para a garantia de participação. E sem dúvida, juntamente com a versão preliminar
do Grupo de Referência, contribuíram também para a definição inicial da
estruturação dos tópicos do wiki (da qual falaremos mais adiante) e para que o wiki
originalmente contasse já com um conteúdo de partida que estimulasse novas
contribuições (item importante para o lançamento de qualquer wiki).
Quanto à participação, um dado importante é que, dos “15.000 indivíduos,
negócios, organizações e grupos comunitários” participantes da consulta popular,
6.500 correspondem aos indivíduos cadastrados no wiki. Ou seja, do total de
pessoas que se integraram ao processo de consulta durante um ano, 43% o fizeram
por meio do wiki durante 19 dias.
O cadastramento era obrigatório para aqueles que pretendessem
contribuir ativamente, incluindo ou alterando o conteúdo das propostas. Além
desses, um contingente deve ter apenas visitado o wiki, para tomar conhecimento
das contribuições. De todo modo, durante o período, foram registradas 30.000 visitas
a ele, mais de 4 vezes o número de indivíduos cadastrados.
Houve, afinal, 200 edições (contribuições e alterações efetivas) sobre o
esboço de plano inicialmente apresentado. No que diz respeito à governança, é
importante salientar que, apesar de um esquema preventivo de rastreamento, não
houve ocorrência de nenhum spam, postagem fora de tópico ou com conteúdo
ofensivo.
Em junho de 2008, a visão de futuro coligida foi entregue ao Comitê de
Planejamento de Melbourne e apreciada pela Prefeitura até o final de setembro
daquele ano. Tendo ocorrido novas eleições, foi apresentado e considerado pela
nova gestão em dezembro do ano passado. Da mesma maneira, será requerido seu
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endosso por todas as futuras administrações até 2020. Cada administração
desenvolverá seus próprios planos a partir dele.
A estrutura do wiki e do plano
Consideramos que a forte estruturação do wiki, uma de suas
características marcantes, contribuiu decisivamente para que tenha tido sucesso.
Uma estrutura simples, de fácil entendimento e estimulante é chave para o
engajamento colaborativa em ferramentas sociais.

A estrutura de tópicos do Future Melbourne tem um núcleo central,
capitaneado pelo título “Visões” e composto por 6 “objetivos chaves” estabelecidos
nas consultas iniciais. Os objetivos (ou visões) se apresentavam como temas a partir
dos quais foram desenvolvidas as propostas de visão estratégica. São eles:
1) Uma cidade para pessoas
2) Uma cidade próspera
3) Uma cidade ecológica
4) Uma cidade do conhecimento
5) Uma cidade criativa
6) Uma cidade conectada
Navegando-se a partir de cada um desses temas, é aberta uma página
com texto introdutório e acesso a sub-temas. Por exemplo, a partir do item
correspondente a “Uma cidade do conhecimento”:
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Os subtemas que aqui se abrem são:
1. Gerando inovação a partir do conhecimento
2. Sinergias entre a cidade e universidades
3. Cidade que aprende
4. Cidade Online.
E já no terceiro nível, correspondente a esses subtemas, a estruturação
de conteúdo da possível contribuição se torna mais forte e organizada, canalizada
para uma planilha de metas associadas a indicadores e resultados.

A planilha é elemento estruturador que se repete em todos temas. É um
recurso simples, mas garante unidade e articulação ao conjunto.
Claro que, em boa parte dos itens há lacunas. Como é de se esperar, a
coluna de “Indicadores” é a que apresenta maior índice de inscrições do tipo “a ser
desenvolvido”. Mas isso não impede que os organizadores possam oferecer aos
futuros planejadores e responsáveis pela condução “mais de 150 metas ambiciosas
para mensurar o progresso da cidade em direção ao seu cumprimento.”

3.2 Patient Opinion
O Patient Opinion (Opinião de Paciente) não é uma iniciativa de governo
e tampouco controlado por uma organização governamental; mas, no entanto, desde
seu início é apoiado, financiado e integrado ao funcionamento de organizações
governamentais de saúde do Reino Unido.
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Deve sua existência, principalmente, à iniciativa individual de um médico
clínico geral e agente de saúde da medicina estatal britânica. Dentre nossos
exemplos, ilustra como os benefícios de iniciativas não originadas de programas
governamentais (seja da parte de servidores, seja de agentes privados) podem ser
virtuosamente aproveitados pelas organizações governamentais. Evidentemente,
dependente, para tanto, de uma política governamental voltada para tanto e
estruturada com mecanismos administrativos e de financiamento adequados, onde
parece ter grande papel a autonomia administrativa para a alocação de recursos do
serviço nacional de saúde inglês e políticas de apoio ao terceiro setor.
O

Pacient

Opinion

é

um

serviço

de

rede

social

voltado

ao

compartilhamento de experiências por parte de “pacientes”, ou seja, de usuários do
serviço de saúde britânico. Essa comunidade de pacientes faz o registro de sua
experiência, agrega informações estruturadas segundo itens de avaliação da
qualidade dos serviços e o resultado é compartilhado ao público. A intenção
declarada de seu fundador foi de “tornar disponível ao Serviço Nacional de Saúde a
sabedoria e insghts dos pacientes.”15
Seu fundador, Paul Hogdkin, é de Sheffield e trabalhava para o
Departamento Nacional de Saúde, assim como para a Agência Estratégica de
Saúde de South Yorkshire e vários Distritos de Saúde da região16.
Para a organização do Patient Opinion

criou-o como uma “empresa

social”17, de modo que resguardasse independência em relação ao Serviço Nacional
de Saúde. Entretanto, pode contar com recursos iniciais desse Serviço para financiar
a fundação, por meio desses mesmos Departamento e Agência de Estratégica de
Saúde junto aos quais trabalhava.
O Patient Opinion foi lançado inicialmente como um piloto, apenas na
área de South Yorkshire, em setembro de 2005; e, numa fase inicial, permaneceu
sendo financiado pelo Departamento Nacional e por aquela Agência Estratégica de
Saúde.
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Fonte: site do Patient Opinion, em http://www.patientopinion.org.uk/info.aspx?pageID=faq
Fonte: idem, em http://www.patientopinion.org.uk/info.aspx?pageID=the_team.
17
Em 2002, o governo britânico lançou uma estratégia relativa às “empresas sociais”, voltadas ao
terceiro setor. Para maiores informações, ver, por exemplo, LI, Simon e WONG, Thomas, Social
Enterprises Policies in the United Kingdom, Spain and HongKong, Research and Library Services
Division,
Legislative
Council
Secretariat
de
Hong
Kong,
2007,
disponível
em
http://www.legco.gov.hk/yr07-08/english/sec/library/0708rp03-e.pdf.
16
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Em janeiro de 2006 (portanto após 4 meses de lançamento como piloto),
passou a cobrir todos os hospitais da Inglaterra. A partir daí, passou a ser mantido
por subscrições diretas de hospitais e agências responsáveis por Distritos de Saúde
(Primary Care Trusts), que são organizações de base coordenadas pelas Agências
Estratégicas e pelo Departamento Nacional.18
O Pacient Opinion é estruturado como uma “companhia limitada por
ações” inglêsa19 e, enquanto “empresa social”, define-se da seguinte maneira:
“Uma empresa social é um negócio que existe mais para servir o bem
público do que para gerar lucros para os proprietários. No Patient Opinion, estamos
comprometidos com a direção eficiente e sustentável do negócio. Nós também o
dirigimos em bases não-lucrativas e, quando geramos excedente, sempre o
direcionamos para o Serviço Nacional de Saúde.”20
Acerca dos mecanismos de resguardo da independência relativamente ao
Serviço Nacional de Saúde e a interesses estranhos à comunidade de usuários que
constitui seu público alvo, informam:
“Nossa independência é realmente importante para nós (...). É por isso
que o Patient Opinion é:
 Independente de ambos, o Sistema Nacional de Saúde e o Governo.
 Não lucrativo (...)
 Financiados por lotes de subscrições anuais (...) [significando que não
há grandes financiadores com poder de influência].
 Livre de publicidade (...).
Nossa independência também é garantida por nossos acionistas B – um
grupo independente que nos obriga a prestar contas.”21
Os acionistas B são formados, basicamente, por organizações parceiras e
pelo público, que é convidado (no site) a subscrever ações.
As organizações de saúde que fazem a subscrição anual recebem
relatórios específicos e podem gozar de facilidades, como a destinação de conteúdo
18

Fonte: Site do Patient Opinion, em http://www.patientopinion.org.uk/info.aspx?pageID=faq.. Para
maiores informações acerca da estrutura organizacional do Serviço Nacional de Saúde britânico
(NHS), ver http://www.nhshistory.net/a_guide_to_the_nhs.htm.
19
Company limited by shares, equivale aproximadamente a uma sociedade anônima de capital
fechado.
20
Fonte: Site do Patient Opinion, em http://www.patientopinion.org.uk/info.aspx?pageID=faq. A
definição do estatuto corresponde aproximadamente à de LI e WONG, 2007, pag.4.
http://www.legco.gov.hk/yr07-08/english/sec/library/0708rp03-e.pdf.
21
Fonte: Site do Patient Opinion, em http://www.patientopinion.org.uk/info.aspx?pageID=faq

18

acrescido por um paciente diretamente ao responsável pelo serviço, bem como
publicação direta das respostas da organização.
Atualmente, o Pacient Opinion tem uma comunidade de colaboradores de
mais de 7000 pessoas, que ativamente registram suas experiências. As visitas
mensais ao site, para consulta, superam meio milhão.
Do ponto de vista das organizações governamentais, desde o
Departamento Nacional até as organizações de base de saúde, o que observamos é
que há intenção clara de incorporar à sua gestão o conhecimento social a respeito
do serviço que oferecem.
Na apresentação das motivações iniciais do fundador da rede, há a
menção a insatisfatórias (já hoje) antigas práticas de consulta ao consumidor dos
serviços, por meio de pesquisas, técnicas de entrevistas a grupos focais etc. Sem
dúvida, as unidades do Serviço Nacional de Saúde que subscrevem o Patient
Opinion compartilham essa avaliação e contam (juntamente com as que não o
subscrevem) com material muito mais rico para a gestão da qualidade de seus
serviços. Uma pequena visita ao site é suficiente para demonstrá-lo.
Um dado interessante, por fim, é que 50% das avaliações registradas
sobre o serviços de saúde são positivas22, contrariando preconceitos que
superestimam ameaças à governabilidade na abertura da gestão pública à
colaboração social.
A organização do site e o funcionamento
O site do Patient Opinion tem o conceito de uma rede social livremente
acessível na web. Porém, para sua construção foi desenvolvido um software
específico, em colaboração com uma empresa especializada em ferramentas
sociais23.
Em sua apresentação, faz convite a que os visitantes relatem sua
experiência, e consultem os relatos de outros, e compare serviços em uma mesma
área.

22

A informação é de novembro de 2008. Cf. na apresentação de James Munro que pode ser
acessada
na
postagem
de
05/11/2008
do
blog
do
Patient
Opinion,
em
http://www.patientopinion.org.uk/blog/category/Patient-Opinion.aspx
23
Trata-se da Headshift. É interessante notar que se apresenta como empresa de consultoria em
computação social e especializada em ferramentas sociais. Cf. em www.Headshift.com
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O formulário para o relato de experiência permite que ela seja feita em
texto livre, havendo campos para recuperação da contribuição por perfil do
colaborador e por natureza do relatado.
Na recuperação de um relato, é apresentada a resposta da unidade de
saúde, bem como links para outras avaliações do hospital e por palavras chaves.
Porém, são as informações estruturadas acerca de itens de avaliação dos
serviços que permitem que os consulentes do site possam mais bem se orientar na
escolha de uma unidade de prestação de serviços.
O site permite que o paciente colaborador faça facilmente avaliações na
modalidade de “ranking” (assinalando em escala gráfica de 5 níveis de qualidade de
serviço), por especialidade e estruturada nas seguintes categorias:
 Padrão de cuidados médicos
 Padrão de enfermagem
 Limpeza
 Estacionamento
 Transporte com respeito e dignidade
 Informações e tomadas de decisão apropriadas
 Pontualidade do serviço.
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As avaliações gerais de instituições podem ser recuperadas por Distrito
(área geográfica) e apresentadas segundo a distância da localização informada pelo
consulente.

As instituições podem ser selecionadas para uma comparação detalhada
dos itens de avaliação.
Essa experiência de relacionamento das organizações de saúde com os
usuários de seu serviço se oferece, agora, como um modelo para as organizações
governamentais prestadoras de serviços públicos em geral, de relacionamento com
a população. É o que se apreende a partir do exemplo que segue.

3.3 Working together
Working Together (Trabalhando Junto) inscreve-se aqui não exatamente
como exemplo de emprego ferramentas sociais por organizações governamentais.
Mas sim como exemplo de adoção, por uma política governamental, de princípios e
conceitos derivados das oportunidades abertas de utilização de ferramentas sociais.
Trata-se de um programa de reformas dos serviços públicos do governo
britânico, lançado em 10 de março de 2009. Sendo tão recente, não tem resultados
a apresentar, mas apresenta um pacote de medidas a implantar guiadas por
princípios diretores.
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Para os fins deste trabalho, não cabe aqui mais do que sublinhar, nesse
programa, aspectos que sinalizam a assimilação das oportunidades apresentadas
pelas ferramentas sociais. Para tanto, servimo-nos da introdução ao documento
oficial do programa24, que é assinado pelo primeiro ministro. No trecho em que
apresenta os princípios para a reforma, lê-se:
“Embasando tudo isso, estará uma revolução da informação, para habilitar
pais, pacientes e cidadãos a compartilhar informações e experiências sobre a
performance de escolas, hospitais e forças policiais. Porque eu acredito que o
governo tem sido vagaroso demais em fazer uso do enorme poder democratizante
da informação. As pessoas teem por garantido que terão acessos às revisões e
avaliação de outras pessoas antes de comprar algo no e-bay ou Amazon, e nós
ainda não temos acesso sistemático à experiência de outras pessoas quando
escolhem um clínico geral ou berçário. Nós temos claramente um desequilíbrio
quando negócios online tem padrões mais elevados de transparência do serviços
pelos quais pagamos e sustentamos.
Neste exemplo, conhecimento é poder. Quando damos às pessoas o
conhecimento acerca de seus serviços públicos, nós lhes damos poder sobre eles;
poder de ajustar e mesmo transformá-los. Nós estamos conduzindo a um mundo
novo de responsabilidade (accountability), no qual pais, pacientes e comunidades
locais ajustam os serviços que recebem, assegurando que todos os nossos serviços
públicos respondam não apenas à mão do governo, mas à voz da população local.”
A menção às ferramentas sociais e ao uso da Web 2.0 não poderia ser
mais clara, com a citação aos mecanismos de avaliação da Amazon e do e-bay. E o
conteúdo programático não deixa dúvida quanto às organizações governamentais
lançarem mão de conhecimento coletivo gerado no âmbito social dos usuários dos
serviços.
No entanto, cabe apontar que as ações detalhadas do programa não
traduzem com clareza essa direção25. Há medidas localizadas, como por exemplo:
para os serviços de saúde, é prevista a disponibilização na Web, em 2009, de
“comentários de pacientes sobre cínicos gerais”; e, para o começo de 2010, na
24

O documento oficial do programa pode está disponível em PDF em seu site, no endereço
http://www.hmg.gov.uk/workingtogether.aspx. E a introdução pode ser acessada diretamente em
http://www.hmg.gov.uk/workingtogether/forward.aspx
25
As ações e prazos de implantação podem ser consultados em
http://www.hmg.gov.uk/workingtogether/annex.aspx .

22

educação pré-escolar (childcare), “um website de comparação de preços, qualidade
e opinião de pais”.
No âmbito policial, um novo “mapa de crimes” foi anunciando para
lançamento imediato, em março de 2009 e pode ser visitado26. Entretanto, nele a
informação é apenas do setor público (ao contrário do CITIX – ver exemplo
seguinte). Não há troca de experiências direta entre os cidadãos, embora crimes
possam ser reportados pela Web, por meio de formulários.
O item mais promissor é no âmbito de ações voltadas às comunidades: é
anunciado, em maio de 2009, o acesso a informações online com visões de
performance dos serviços públicos locais; embora não esteja claro, no documento, o
grau de colaboração e a origem dessas avaliações, devemos supor, deve ir ao
encontro dos princípios anunciados.

3.4 CITIX
Não vamos aqui nos estender muito sobre o CITIX, mas apenas tecer
alguns comentários, posto ter sido objeto de trabalho apresentado ao último
CONSAD27 pelos seus criadores, Marco Antonio da Silva Costa, da Procuradoria da
República de Pernambuco e Sílvio Meira, do Instituo C.E.S.A.R.
Lançado em versão beta em 2008, parece-nos que é a experiência de
concepção mais abrangente dentre as ferramentas sociais atualmente disponíveis
para aplicação em governo.
Apenas para recuperar essa concepção, citamos aqui o ofício conjunto do
Ministério Público Federal e do C.E.S.A.R.:
Citix é inovação totalmente baseada em conceitos Web 2.0. Um mashup
(aplicações web que usam conteúdo de mais de uma fonte para criar um
novo serviço completo) entre ferramentas de geo-referenciamento e redes
sociais, oferecendo arquitetura de participação para a coletividade na
geração do conteúdo, na própria execução do projeto e para o ambiente de
negócios. O objetivo é trocar informações por meio de uma grande teia
envolvendo eventos simultâneos de uma cidade, que vão desde
acontecimentos culturais até o registro de ocorrências policiais,
26

Acessível no endereço http://maps.met.police.uk/.
Cf. referências ao trabalho apresentado em http://www.consad.org.br/novo_site//index.php?
option=com_content&task=view&id=212&Itemid=29 e na publicação http://www.consad.org.br/novo_
site/images/Caderno.pdf, p.8. Não localizamos o trabalho apresentado ao CONSAD, em sua versão
original e integral. Seria desejável que estivessem disponíveis para acesso por meio do sítio do
Conselho. Para uma apresentação do CITIX pelo Instituo C.E.S.A.R., cf. no endereço
http://www.cesar.org.br/node/97?q=node/342.
27
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incorporando-se ao movimento internacional de prevenção de crimes (crime
28
prevention).

Por meio do CITIX, cidadãos que se cadastram podem assinalar em mapa
ocorrências, eventos e locais de interesse público, que ficam disponíveis à consulta
da população.
Tendo

por

motivação

original

o

compartilhamento

público

de

conhecimento e experiência relativas à segurança pública, a concepção avança para
outras dimensões relevantes da vida urbana. Acrescenta-se à área de segurança,
camadas de informações sobre infraestrutura, serviços públicos, entretenimento e
instituições.

Com isso, o CITIX se oferece como plataforma para a geração e
compartilhamento de conhecimento urbano integrado, abrangente às várias áreas de
interesse, compondo um painel vivo da interação social.
Essa característica o qualifica, a nosso ver, como a ferramenta mais
promissora para desenvolver o potencial para a gestão pública do conhecimento
coletivo. Em uma concepção de fácil entendimento, ele localiza e dá visibilidade ao
exercício concreto da cidadania.
O CITIX iniciou em junho de 2007, com uma cooperação entre o
Ministério Público Federal de Recife e o Instituto C.E.S.A.R. e, em janeiro de 2008,
28

O ofício está acessível em comentário de Marco Antonio da Silva Costa, de 30/01/2008, à
postagem de 29/01/2008 no blog igovbrasil, noticiando seu lançamento. Cf. em http://www.
igovbrasil.com/2008/01/mashups-e-cidadania.html.
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foi lançado em fase beta, na região circunscrita a Recife. Nas palavras de Marco
Antonio Silva Costa:
A fase beta está concentrada no Recife. Registre-se que a primeira fase do
projeto foi marcada pelo desenvolvimento na base do voluntariado da
equipe do C.E.S.A.R., capitaneada por Silvio Meira, com a mobilizou de
toda a competência essencial daquele centro para oferecer à
"cidade/comunidade" uma contribuição tecnológica na área de prevenção de
crimes e de "cidades seguras/saudáveis". Estamos trabalhando para que,
na segunda fase, neste início de ano, a equipe possa receber apoios
materiais para se dedicar integralmente ao projeto. Há desafios tecnológicos
29
muitos interessantes no caminho.

Desde seu início era intenção inicial do projeto a expansão para outras
áreas urbanas do país30. Para tanto, seria presumível que despertasse o interesse e
a colaboração dos organismos governamentais responsáveis por políticas urbanas.
Recentemente, o CITIX estendeu a cobertura geográfica para Belo
Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Entretanto, fez isso, ao que tudo
indica31, associando-se ao Portal Terra, um portal de conteúdo privado.
Com isso, apresenta uma via alternativa de viabilização à sua associação
a organizações governamentais. Acompanharemos esse movimento com interesse,
esperando que se consolide e abra novas perspectivas para o relacionamento entre
as organizações governamentais e iniciativas independentes. Permanece sendo
nossa melhor referência para o potencial de aproveitamento das ferramentas sociais
em gestão pública.

29

Idem, comentário citado.
Idem.
31
A associação ao Terra é muito recente, presumimos que de março de 2009, mas não encontramos
documentação a respeito.
30
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4 ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL E FERRAMENTAS SOCIAIS (CONCLUSÃO)
Os exemplos apresentados como referência ilustram:
1) Um caso de ferramenta social implantada por iniciativa do poder
público: Future Melbourne.
2) Um caso de ferramenta social desenvolvida de forma independente,
porém apoiada por programa governamental e financiada por
organizações governamentais; o Pacient Opinion.
3) Um caso de política governamental de apoio à utilização de
ferramentas sociais: Working Together
4) Um caso de ferramenta social surgida com colaboração governamental
e integrada à mídia digital privada: o Citix.
Todos os casos apontam oportunidades e desafios às organizações
governamentais. A mais avançada forma de abordagem do problema por parte das
organizações governamentais é representada pela política do Working Together.
Mas ainda é uma carta de intenções. Seu desafio será o de constituir ferramentas
sociais que se consolidem como plataforma para a colaboração social em governo e
serviços públicos.
No outro extremo, no ponto mais afastado de relacionamento direto com o
âmbito governamental, o Citix, ainda dando seus primeiros passos nas maiores
metrópoles do país, enfrenta a o desafio de se consolidar-se como ferramenta social
no quadro da mídia digital. A depender desse seu destino, que esperamos atinja,
poderá contribuir significativamente com as organizações governamentais.
Os demais casos, embora menos abrangentes, porém mais consolidados,
não

apontam

menos

desafios

às

organizações

governamentais

para

o

aproveitamento da oportunidade que representam. Trata-se da integração das
ferramentas (do poder público no primeiro caso, e independente, no segundo) à
atuação das organizações governamentais afetas ao conhecimento nelas gerado.
Estão aí colocados duas questões estratégicas: uma delas, a política
governamental relativamente ao incentivo e uso de ferramentas sociais; a segunda,
o ajuste das organizações governamentais ao seu uso e disseminação.
No que diz respeito à política governamental, cabe sublinhar o que já
adiantamos na introdução às conclusões estratégicas: que a colaboração social em
governo por meio de ferramentas sociais depende, fundamentalmente, das
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organizações governamentais responsáveis pelo provimento de serviços públicos. E,
portanto, de uma política voltada a seu estímulo e disseminação. O exemplo inglês
não apenas parece apontar na direção certa, mas inclusive consideramos que é
tímido ainda na abrangência e no desdobramento das suas ações.
No quadro de possibilidades de uma política governamental relativa ao
tema, destacamos dois campos de colaboração social a ser considerados para
integração

à gestão pública: a colaboração social dos cidadãos e usuários

consumidores dos serviços públicos, de um lado; e, de outro, a colaboração social
de potenciais provedores não governamentais de serviços públicos.
Colaboração dos cidadãos e usuários de serviços públicos
De maneira geral, pode-se dizer que está na pauta dos governos e de
todas as organizações governamentais provedoras de serviços públicos incorporar o
conhecimento de cidadãos e de usuários de serviços por meio de ferramentas
sociais.
Isso se refere a todo o conhecimento relativo ao exercício de cidadania e
ao consumo de serviços públicos. Com reflexos nos processos organizacionais,
produtos e formatos dos serviços.
“Estar em pauta” significa aqui: que há experiências suficientes que
mostram a plena viabilidade e vantagens em fazê-lo. Está assim, em pauta, o
desenvolvimento de novos produtos, formas de entrega e processos de suporte que
dependam de informações detidas pelo cidadão e pelo usuário de serviços, antes
inacessíveis.
E isso caracteriza a natureza do saber incorporado pela colaboração
social à gestão pública: trata-se do saber como cidadão e como usuário consumidor
de serviços públicos. Essa delimitação demarca também os limites do que vemos
hoje em pauta. Além desse conhecimento, há a colaboração potencial de novos
provedores de serviços públicos.
Colaboração de novos provedores não governamentais de serviços públicos
Essa colaboração parece não estar em pauta. Ao menos, não podemos
aqui arrolar grande exemplos de referência. Provavelmente não se deve à falta de
capacitação fora das organizações governamentais para essa colaboração. Mas
certamente há um limite importante para essa colaboração social: a dificuldade de
acesso à informação governamental.
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Potenciais colaboradores sociais no provimento de serviços públicos
encontram

dificuldade

na

incorporação

de

informações

e

conhecimento

governamental.
David Osimo alerta para isso em apresentação recente, onde inclui uma
ilustração sugestiva para arquitetura de governo orientada para a Web32:

Podemos afirmar que, hoje, o acesso a informações e conhecimento
governamental se dá apenas a partir da camada de interação, em que serviços
existentes são disponibilizados ao público.
O acesso à camada de “análise” ou de aplicações poderia possibilitar a
colaboração social na composição de serviços existentes em formatos e conjuntos
hoje não existentes (por exemplo, na forma de widgets) e mais adaptados a
necessidades específicas.
O acesso à camada de dados pelo público poderia possibilitar a
colaboração social na formatação e disponibilização de serviços hoje inexistentes e
que carecem de dados governamentais.
Esses novos desenvolvimentos, hoje, são atribuições exclusivas das
organizações governamentais, que deveriam levantar novas necessidades ou
aquelas ainda não atendidas e ter capacidade de oferta correspondente. É evidente
que a colaboração social nessa tarefa deveria ser considerada em uma política
governamental voltada à colaboração social. E ferramentas sociais poderiam
viabilizar uma plataforma de integração dessas informações ao conhecimento social
para a cidadania e provimento de serviços públicos.
32

Osimo, David, Web 2.0 in governmet: why and how (18 months later…) apresentação no evento
iGov session ADMINSRAÇÂO 2.0, ocorrido em Lisboa, em 25 de março de 2009. A ilustrações tem o
título de Web-oriented government architecture e apresentam os seguintes créditos: UK Cabinet,
Power of information task force report, Robinson et al.Government Data and the Invisible Hand e
Gartner, The Real Future of E-Government: From Joined-Up to Mashed-Up.
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