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Resumo 

Para atender ao cidadão interessado em exercer o controle social, a transparência deve ir além da simples 
disponibilização de dados. Os Portais de Transparência devem possuir características que permitam o 
acesso pleno e fácil à informação, conforme o perfil e interesse do usuário. 
Com esse objetivo, o Portal da Transparência do Espírito Santo (www.transparencia.es.gov.br) passou 
por uma modernização em sua arquitetura e ampliação das informações. Inicialmente, foi realizado um 
diagnóstico para identificar o público alvo do Portal, que foram agrupados em três segmentos: cidadão, 
meio acadêmico e profissional especializado. A partir disso, as novas informações foram mapeadas por 
meio de pesquisa de opinião, consulta e audiência pública, e disponibilizadas conforme os interesses de 
cada grupo. 
Analisando dados de indicadores que medem os acessos ao Portal da Transparência, identificamos que 
no primeiro quadrimestre de 2017, em relação ao mesmo período de 2016, houve um crescimento de 
29% na quantidade de páginas visitadas e de 21% no tempo de visita. Além disso, a taxa de rejeição 
diminuiu em 58%, o que demonstra que o novo Portal ficou mais atraente e de fácil navegação. 
Por fim, considerando a grande repercussão de notícias positivas veiculadas nos meios de comunicação 
e os indicadores de acesso ao Portal, conclui-se que este novo serviço atende ao principal objetivo da 
transparência: o de proporcionar ao cidadão o exercício de seu direito em acompanhar e fiscalizar as 
contas públicas 
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1 Introdução 

A Constituição de 1988 estabeleceu o alicerce legal da transparência pública no país. 
Desde a sua promulgação, foram dados vários passos na direção do fortalecimento da efetiva 
divulgação dos atos de gestão. Mas para que isso acontecesse, foi necessária uma forte pressão 
da sociedade civil que permitisse a consolidação, no país, do entendimento de que a informação 
guardada pelo Estado é sempre pública, tratando-se na verdade de um bem da sociedade e 
devendo o acesso a ela ser o mais amplo possível. 

Foi com o desenvolvimento da tecnologia da informação, especialmente da internet e 
sua maior disseminação na sociedade, que a transparência pública ganhou seu principal aliado, 
que permitiu levar as informações a todos, independentemente de onde estivesse.  

Em relação ao curso mais recente do amadurecimento da transparência pública no país, 
pode-se traçar a seguinte linha do tempo: edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000; 
criação do Portal da Transparência Federal, em 2004; criação de portais da transparência em 
estados e municípios, a partir de 2006; obrigatoriedade da disponibilização das informações 
orçamentárias em tempo real, em 2009; edição da Lei de Acesso à Informação, em 2011; 
obrigatoriedade da criação dos serviços de informação ao cidadão, em todos os órgãos públicos, 
a partir de 2012. 

A edição da Lei de Responsabilidade Fiscal foi um importante marco na administração 
pública brasileira, pois além de limitar o endividamento dos entes federados, regular o gasto 
máximo com pessoal, obrigou as administrações a divulgarem em meio eletrônico as 
informações sobre suas finanças públicas. Já a criação dos portais da transparência também foi 
um marco importante no desenvolvimento da transparência no país, pois permitiu ao cidadão 
alcançar efetivamente as informações. 

O aperfeiçoamento da Lei de Responsabilidade Fiscal, no quesito transparência, veio 
com a edição da Lei Complementar n° 131 de 2009 que, além de prever o incentivo pelo poder 
público para o exercício do controle social, obrigou-o a exibir informações atualizadas da 
gestão, possibilitando o acompanhamento das contas em tempo real. Mais recentemente, com 
a edição da Lei de Acesso à Informação, estabeleceu-se a obrigatoriedade do setor público 
disponibilizar, independentemente de requerimento, outras informações além daquelas afetas 
às finanças públicas, como por exemplo, dados de execução dos programas, ações, projetos e 
obras da administração pública. 

Portanto, pode-se dizer que a positivação de novos princípios e de regras mais modernas 
de transparência, acompanhadas da evolução da tecnologia da informação, com a 
disponibilização de canais de comunicação mais efetivos, foram, sem dúvida, os fundamentos 
essenciais que impulsionaram a criação, pelos entes públicos, de seus portais da transparência, 
que são espaços digitais oficiais onde as informações e dados da gestão pública estão 
disponibilizados em tempo real, tais como arrecadação, gastos com fornecedores, repasses de 
convênios, pagamento de servidores, entre outras mais. Isso permite a qualquer cidadão, em 
qualquer local, acessar, baixar e utilizar essas informações da forma que quiser, sem 
identificação ou justificativa, podendo assim reivindicar direitos ou exercer a fiscalização da 
administração, um dos principais deveres do cidadão na democracia. 

É importante ter em mente que, para atender plenamente o cidadão interessado em 
exercer seu papel fiscalizador, a transparência deve ir além da simples disponibilização de 
dados. Não adianta o dado existir e estar disponível para ser consultado, pois o simples fato de 
torná-lo disponível não faz do ente público uma organização transparente. Ao interessado, deve 
ser oferecidas condições para, em primeiro plano, entender minimamente o “intrincado” mundo 
das finanças públicas e, em um segundo plano, poder baixar, transferir, compilar e trabalhar as 
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informações, ou seja, usá-las da forma que lhe bem convier. Temos aqui, portanto, outros dois 
componentes imprescindíveis da transparência pública: a linguagem cidadã e a usabilidade dos 
dados. A linguagem cidadã compreende a disponibilização da informação de uma maneira que 
o cidadão comum tenha um entendimento mínimo do conteúdo disponibilizado, ou seja, a 
informação deve ser apresentada de forma simples e amigável. A usabilidade, por sua vez, é a 
característica que visa permitir o acesso pleno e fácil à informação, inclusive para transferi-la a 
outros meios e programas existentes como, por exemplo, um computador pessoal. 

Essa modelagem ampla é a que consigna a ideia de governo transparente, patrocinar da 
transparência como instrumento de controle e de governança, e que a inclui como elemento de 
fortalecimento do controle primário da gestão, e não somente como um ato formal para atender 
a legislação.  

A garantia de atuação da população necessita de uma estrutura de transparência 
concreta, organizada, voltada para reduzir as lacunas de informações existentes entre quem está 
na administração pública e aquele que está fora. Isso é importante considerando que o cidadão 
comum não sabe, com certeza, se administração está maximizando o retorno de seus impostos 
na disponibilização de bens e serviços como ele almeja e, por outro lado, o governante principal 
também não tem informações suficientes para saber com exatidão se todos os servidores, nos 
mais diversos níveis, estão seguindo as suas diretrizes, a fim de alcançar a situação que pactuou 
com a população no processo eleitoral.  

Nesse diapasão, podemos concluir que o acesso aos dados públicos constitui-se um dos 
principais fundamentos para consolidação da democracia, pois fortalece a capacidade dos 
indivíduos em participar de modo efetivo da tomada das decisões que os afeta, e cidadãos bem 
informados tem melhores condições de conhecer e acessar seus direitos essenciais, como saúde, 
educação e benefícios sociais.  Além disso, a promoção da transparência é um antídoto para a 
má gestão e para corrupção, pois permite ao cidadão fiscalizar diretamente a administração e 
identificar eventuais desvios ou inadequação na aplicação dos recursos públicos. 

2 Objetivos 

A forma do Governo se comunicar com o Cidadão deve ser repensada. Mesmo sendo 
obrigação legal dar transparência a suas ações, isso deve ser feito de forma que seja possível a 
qualquer um compreender as informações. Consciente da importância da transparência para ao 
êxito da gestão pública, o Governador eleito do Espírito Santo, em vários discursos, estabeleceu 
as diretrizes da transparência de seu governo, conforme mostrado a seguir: 

 

Discurso na 
transmissão do 

cargo 

Além disso, vamos partir para a criação de um novo portal da transparência, numa 
iniciativa que eleve o Espírito Santo ao nível de excelência nessa área.  
É preciso construir um governo em rede com a sociedade, contemplando 
transparência, diálogo, colaboração e participação. 

Discurso na Posse 
do Secretariado 

Também vamos iniciar imediatamente ações para implementação da Lei Federal 
Anticorrupção e criação de um novo Portal da Transparência, que eleve o Espírito 
Santo ao nível de excelência nessa área. 
O trabalho técnico-político deve caminhar juntamente com a conversa permanente 
com a sociedade e os cidadãos, em busca de construir coletivamente melhores 
respostas e também em busca de sustentação que dê suporte e legitimidade à ação 
governamental.  
Nessa direção, vamos instituir um governo em rede com a sociedade, fundado na 
transparência. 
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Discurso na Posse 

do Secretário de 

Controle e 

Transparência 

Em razão da relevância que damos à transparência, devido à mudança na plataforma 
da execução financeiro-orçamentária e face dos novos e crescentes apelos da 
sociedade quanto ao acesso aos dados da gestão pública, é urgente a constituição de 
um novo portal. 
O Secretário Marcelo Zenkner e sua qualificada equipe, em articulação com outras 
secretarias do Governo, se incumbirão desta tarefa, mas deixo aqui minhas 
recomendações, não apenas como governador, mas também como cidadão. 
Num front que ainda é novidade na esfera governamental, caminhamos até aqui, mas 
precisamos turbinar o ritmo, avançar rumo um portal da transparência com 
linguagem e arquitetura mais simples, conteúdo qualificado e interface mais eficaz e 
amigável. É preciso prover acesso multiplataforma e viabilizar a extração de dados 
de forma ágil e descomplicada. Enfim, precisamos avançar ainda mais, levando-nos a 
um nível de excelência, de referência nacional nesta área. 

 
Com foco no direcionamento estratégico dado pelo Governador do Estado, foi possível 

elencar um conjunto de objetivos a serem alcançados com o desenvolvimento de um novo Portal 
da Transparência do Poder Executivo:  

• Participação e diálogo com cidadão;  
• Linguagem simples, que permita um fácil acesso e entendimento das informações;  
• Visual amigável, que seja interativo com os diversos dispositivos eletrônicos;  
• Extração de dados de forma ágil e descomplicada;  
• Conteúdo qualificado e que atenda à legislação e aos interesses e demandas da 

sociedade. 

O presente trabalho apresenta detalhadamente a metodologia adotada no projeto de 
modernização e ampliação do portal da transparência que foi determinante para o sucesso do 
projeto e o alcance dos objetivos almejados. 

3  Metodologia  

O desenvolvimento de um novo portal passa necessariamente pelo conhecimento e 
diagnóstico da versão que se encontra em produção, bem como identificação de seus usuários 
e demandas, com o propósito de identificar os pontos fortes a serem aprimorados e pontos fracos 
a serem melhorados. 

Diante do exposto, o presente capítulo apresenta em detalhes a metodologia que foi 
adotada durante a etapa de planejamento do projeto de modernização e ampliação do Portal da 
Transparência do Espírito Santo. Antes, porém, foi importante conceituar o que é um portal da 
transparência, de tal forma que o projeto do novo portal estivesse aderente ao significado para 
a sociedade. 

3.1  Conceito de Portal da Transparência 

De acordo com o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da 
União (CGU), o Portal da Transparência é: 

Um canal pelo qual o cidadão pode acompanhar a execução financeira dos 
programas de governo, em âmbito federal. Estão disponíveis informações 
sobre os recursos públicos federais transferidos pelo Governo Federal a 
estados, municípios e Distrito Federal para a realização descentralizada das 
ações do governo e diretamente ao cidadão, bem como dados sobre os gastos 
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realizados pelo próprio Governo Federal em compras ou contratação de 
obras e serviços, por exemplo  

(CGU, 2017). 
 
O Governo do Estado de Pernambuco apresenta conceito semelhante, porém voltado 

para o âmbito estadual: 
O Portal da Transparência é um site do Governo de Pernambuco que contém 
informações acerca das ações governamentais, receitas e despesas do 
Estado, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual, demonstrativos 
exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, informações dos Municípios, 
informações gerenciais, dentre outras informações de interesse dos 
pernambucanos. 
O Portal da Transparência do Estado de Pernambuco foi criado em março 
de 2007, com o objetivo de dar mais transparência às ações do governo do 
Estado. Através dele a sociedade pode acompanhar a correta aplicação dos 
recursos públicos e evitar que ele seja utilizado de forma indevida. Promover 
o controle social e o combate à corrupção são os principais objetivos do 
portal da transparência. Todas as informações estão disponíveis para toda a 
sociedade, que não precisa fazer cadastro nem possuir senha para acessar 
os dados disponíveis  

(PERNAMBUCO, 2017). 
 
Por fim, trazemos também o conceito dado pelo Conselho Nacional de Controle Interno 

(CONACI), em sua cartilha do projeto Cidade Ética e Transparente – CET: 
O Portal da Transparência deve ser uma ferramenta para a sociedade 
acompanhar de perto a aplicação dos recursos públicos. Informações sobre 
servidor, patrimônio, licitações, contratos, convênios, diárias e passagens, 
receitas e despesas devem estar à disposição de um jeito simples, objetivo e 
organizado para que os cidadãos possam exercer efetivamente o controle 
social  

(CONACI, 2017). 
 
Conforme se observa nos conceitos apresentados, o Portal da Transparência deve ser 

entendido com um instrumento oficial da Administração Pública que tem o propósito específico 
de disponibilizar dados e informações sobre os diversos atos da gestão pública, de tal forma que 
permita ao cidadão exercer o controle social sobre a gestão, contribuir na aplicação dos recursos 
ou reivindicar direitos. 

Apresentado o entendimento sobre portal da transparência, nas seções seguintes serão 
expostas as etapas da metodologia adotada durante o projeto de modernização e ampliação do 
Portal da Transparência do Espírito Santo. 

3.2   Metodologia de Gerenciamento do Projeto 

A metodologia empregada para gerenciamento do Projeto de Modernização e 
Ampliação do Portal da Transparência teve por base o Manual de Gerenciamento de Projetos 
da SECONT, que é uma adaptação do PMBOK ao contexto de ente público. 

O desenvolvimento do projeto foi realizado em três etapas: 

a) Etapa de Planejamento – corresponde ao refinamento de objetivos, seleção dos 
melhores caminhos para atingir os objetivos e elaboração dos planos. 
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b) Etapa de Execução e Controle – compreende a execução dos planos do projeto, a 
coordenação de pessoas e outros recursos para executar o plano e monitoramento do 
desempenho do projeto. 

c) Etapa de Encerramento – finalização do projeto, por meio da aceitação do produto 
final (conjunto de produtos) originário da etapa de execução. 

3.3  Identificação de Usuários 

Para permitir a construção de um Portal realmente participativo, é imprescindível 
identificar quais os principais usuários que acessam as informações disponibilizadas e o perfil 
de cada um deles. 

Como esse objetivo foi realizado um trabalho de análise das bases de acesso, bem como 
dos registros e participações dos usuários nos canais de contato do Portal (e-mail, telefone, 
redes sociais, google analytics, entre outros). 

Desse modo foi possível classificar os usuários em três grupos principais, conforme 
demonstra a Figura 01. O grupo Cidadão representa os usuários que possuem muito pouco ou 
nenhum conhecimento sobre a estrutura de contas da Administração Pública, mas que 
demonstram interesse em conhecer os gastos públicos, seja para exercer o controle social, 
reivindicar direitos ou mesmo para atender um propósito particular. 

Os profissionais especializados são usuários com conhecimento, básico ou avançado, 
sobre o funcionamento e a estrutura das contas públicas. Esse grupo é formado, basicamente, 
por profissionais de entidades públicas ou privadas, que compreende setor público, meio 
empresarial, terceiro setor, imprensa e sociedade organizada de uma forma geral. Incluem-se, 
nesse grupo, os servidores públicos que usam as informações disponibilizadas no Portal para 
fins de desenvolvimento de atividades profissionais, como, por exemplo, auditores públicos, 
membros do Ministério Público, serventuários da justiça e agentes públicos que pautam seus 
indicadores de trabalho em informações disponibilizadas no Portal. 

O terceiro grupo identificado corresponde aos membros do meio acadêmico. São 
professores e estudantes que utilizam os dados e informações do Portal no desenvolvimento de 
trabalhos escolares, acadêmicos ou em pesquisas científicas. Podem ou não possuir 
conhecimento das contas públicas, mas, mesmo que não tenham, conseguem rapidamente 
desenvolvê-lo. 

 

 
Figura 1 – Grupo de usuários do Portal da Transparência 

Portal da 

Transparência

Cidadão 

Controle Social

Interesse Particular

Meio Acadêmico

Profissional 
Especializado

Terceiro Setor , Meio 
Empresarial, Imprensa

Público: Gestão e 
Controle (adm. e legal) 
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O projeto, portanto, levou em consideração a gama de usuários ou potenciais usuários 
do Portal, de maneira que todos fossem atendidos em suas necessidades de informações. 

3.4  Mapeamento de Interesses e Demandas 

Com a identificação dos principais grupos de usuários, o passo seguinte foi o 
mapeamento de suas demandas e interesses em relação às informações públicas, visando 
atendê-los no escopo do projeto. Para tanto, além da análise dos registros dos últimos três anos, 
lançou-se mão também de outras formas de identificação, como a realização de pesquisa de 
opinião e uma consulta pública seguida de audiência pública, que serão apresentadas na Seção 
5.6.2 deste trabalho. 

Como se observa na Figura 2, o cidadão tem interesse em informações que fazem parte 
de seu cotidiano e que sejam de fácil entendimento. Prova disto é o grande acesso aos dados 
dos servidores públicos, especialmente salários e vencimentos, que são facilmente entendidas 
e adaptadas ao cotidiano. Não cabe, neste caso, entrar no mérito da motivação particular, mas 
entender o conceito de que as informações salariais disponibilizadas no Portal são as que mais 
se aproximam do cotidiano do cidadão e são de fácil entendimento, e utilizar esse conceito na 
disponibilização de outras informações, de forma a ampliar sua participação em outros temas. 

 

 
Figura 2 – Interesses de cada perfil de usuário 

 
Por outro lado, os profissionais especializados têm interesse por informações mais 

completas e abrangentes, que devem estar aderentes à legislação e que sejam acessíveis por um 
instrumento de consulta eficiente. Esse grupo de usuários preza pela clareza da informação, 
aderência à estrutura de contas públicas e atendimento integral da legislação, pois entre estes 
usuários estão aqueles responsáveis pela fiscalização da gestão pública. 

Os usuários do meio acadêmico, além das necessidades anteriores, prezam também pelo 
padrão aberto das informações, pois assim estão livres para reutilizar os dados em sistemas ou 
outros meio de tratamento da informação. Além disso, requerem que a informação seja 
estruturada de forma lógica, que haja ferramenta de pesquisa livre para possibilitar a criação de 
pesquisas específicas, que não sejam amarradas à estrutura das contas públicas. 
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Portanto, o mapeamento das demandas e interesses de cada um dos principais grupos de 
usuários foi um importante passo na construção de um escopo com foco em maximizar e 
qualificar a utilização do Portal. 

3.5  Diagnóstico do Portal da Transparência 

Para a realização da avaliação técnica e funcional do Portal, inicialmente tomou-se como 
referência o produto do cotejamento do direcionamento estratégico dado pelo Governador com 
as funcionalidades existentes, incluindo-se também o exame do histórico de demandas de 
melhoria dos últimos três anos e o resultado da análise de pontos fortes de outros Portais 
(benchmarking). Levou-se em consideração também os requisitos avaliados no cálculo do 
Índice de Transparência4, realizado pela ONG Contas Abertas, principalmente aqueles cuja nota 
alcançada pelo Estado não foi a máxima na última edição. 

A análise dos aspectos tecnológicos e da diversidade, qualidade e integração das 
informações disponibilizadas, a partir de atributos baseados nos interesses e demandas dos 
usuários, permitiu construir uma visão geral sobre a efetividade da ferramenta, e gerar um 
conjunto de requisitos funcionais e técnicos que, quando executados, trariam significativa 
melhoria no Portal da Transparência, além de guardarem estreita observância ao 
direcionamento estratégico dado pelo Governador. 

O Quadro 01 demonstra, de forma resumida, o resultado do diagnóstico a que foi 
submetido o Portal da Transparência, em relação aos requisitos funcionais, que são aqueles 
relacionados às características da informação disponibilizada ao usuário (usabilidade, conteúdo, 
integridade, linguagem, etc.), de acordo com sua demanda e interesse. 

 
Requisito 
Funcional 

Atributos Diagnóstico 

Legalidade Atender a legislação em todos os 
seus aspectos. 

Não atende à Lei nº 131/2009 no que refere à data de 
realização da despesa, ao lançamento da receita.e ao 
formato aberto dos dados 
Não foi concebido para atender a LAI, segundo os 
critérios temporais de sigilo. 

Conteúdo 
disponibilizado 

Ampliar a gama de informações 
relevantes e de interesse dos 
usuários 

As informações sobre licitação não são completas, 
restringindo-se a pregão. 
As informações sobre receita e despesa não são 
disponibilizadas de forma completa, faltando, por 
exemplo, subelemento e categoria. 
Faltam informações sobre os bens patrimoniais do 
Estado 
Inexistência de informação sobre a gestão dos 
contratos, inclusive de obras. 
 

Integridade Disponibilizar informações 
confiáveis, corretas e em formato 
compatível com o de utilização 
(garantia de que a informação não 
foi alterada de forma não 
autorizada ou indevida). 

Existência de grande número de informações 
inseridas manualmente, que requerem verificação 
prévia. 
Falha no envio dos arquivos de informações. 
Falha na leitura de informações. 
Inclusão manual de Informações potencializando 
alterações indevidas. 

Linguagem Disponibilizar a informação de 
maneira que o usuário tenha 

O portal não possui informações que atendam ao 
perfil do cidadão, com exceção dos salários. 

                                                 
4 O Índice de Transparência é um meio de informar ao cidadão o nível de transparência das contas públicas e tem 
como objetivo criar uma competição saudável entre os gestores públicos em prol da transparência e do controle 
social. http://indicedetransparencia.com/2014/04/17/indice-de-transparencia-2014.  
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Requisito 
Funcional 

Atributos Diagnóstico 

entendimento de seu conteúdo, de 
acordo com o seu perfil. 

As informações de pessoal não estão concentradas. 
O portal não faz uso de meio de comunicação mais 
direto, como vídeos . 

Usabilidade Permitir acesso pleno e fácil à 
informação, inclusive para 
transferi-la a outros meios ou 
programas. 

A ferramenta de pesquisa não categoriza as 
informações por tema. 
Os links para detalhamento do resultado da consulta 
não são intuitivos. 
O help que existe para cada coluna, simbolizado por 
uma interrogação (?), tem pouca visibilidade e é 
pouco intuitivo. 
Os cabeçalhos das consultas não são padronizados. 
Nome das funções de pesquisa pouco intuitiva (ex.: 
“Resultado em Tabela”). 
A consulta livre é limitada e restringe-se ao padrão 
existente. 

Arquitetura da 
informação 

Realizar um planejamento correto 
de como a informação deve ser 
estruturada e conectada de modo 
que a navegação seja simplificada. 

Consultas separadas sobre o mesmo tema, exigindo 
maior conhecimento por parte do usuário. 
Não se adapta ao outros meios tecnológicos, como 
tablets e smartphones. 
A informação não é estruturada de forma intuitiva. 

Percepção do 
usuário 

Design limpo, intuitivo e com 
conteúdo organizado. 

As fotos dificultam a observação dos itens de 
consulta. 
A tela inicial é subaproveitada 
As fotos disponibilizadas não coadunam como 
objetivo do Portal. 
A ferramenta de busca não é perceptível. 
O conteúdo na tela principal não é organizado em 
função do perfil do usuário. 

Série histórica e 
atualização 

As informações devem 
compreender um período que 
possibilite comparações e ter 
atualização periódica, 
preferencialmente, diária. 

Existência de informações que não são atualizadas 
periodicamente. 

Quadro 01 – Diagnóstico dos requisitos funcionais do Portal. 

 
O diagnóstico também levou em consideração requisitos técnicos, que são as condições 

de funcionamento relacionadas à infraestrutura tecnológica que sustenta a disponibilidade da 
informação no Portal da Transparência, conforme demonstra o Quadro 02 a seguir. 

 
Requisito Técnico Atributos Diagnóstico 

Plataforma 
Tecnológica 

Propiciar segurança, 
produtividade, interfaces 
modernas e forma de acesso à 
informação mais simples. 

Ferramenta de programação antiga (ASP), 
pouco produtiva e limitada para construir 
interfaces modernas. 

Interface  
Permitir a inclusão e consulta a 
novas informações e formas de 
ajudas online. 

O Layout utilizado dificulta a adaptação para 
telas menores, tornando muito trabalhosa a 
adaptação e manutenção. 
Não permite inserir novas funcionalidades. 

Integração 

Permitir uma integração plena 
entre os diversos bancos de dados 
e sistemas de gestão existentes no 
Estado, inclusive com outros 
poderes (SIGEFES, SIARHES, 
SIGA, etc). 

Atualmente o Portal possui uma integração 
baseada em leitura dos arquivos de texto que os 
outros sistemas geram, em prejuízo da 
segurança. 
Alguns dados e informações não são inseridos 
de forma automática. 
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Disponibilidade  Permitir que as informações sejam 
lidas por dispositivos de forma 
automática (Ex.: tecnologia Web-
Services). 

A estrutura de informações em formato aberto é 
limitada e não permite aos usuários fazer uso 
pleno das informações do Portal. 

Quadro 2 – Diagnóstico dos requisitos técnicos do Portal. 

Como se pode observar, o diagnóstico do Portal da Transparência demonstrou grande 
oportunidade para implementar melhorias na ferramenta, tanto em relação à qualidade e 
abrangência das informações disponibilizadas, quanto no aprimoramento dos requisitos 
técnicos, ou seja a ferramenta não cumpria plenamente os requisitos e atributos necessários ao 
atendimento das demandas e interesses dos usuários. 

Em complemento ao diagnóstico, foi realizada pesquisa de opinião e consulta pública, 
seguida de audiência pública, que serão apresentadas na Seção 5.6.2. O objetivo foi o permitir 
e incentivar a participação direta da sociedade no projeto. Em relação ao diagnostico, é 
importante frisar que, no processo de consulta pública, o mesmo foi disponibilizado para 
avaliação da sociedade, e apresentação de críticas e contribuições. 

3.6  Identificação e Envolvimento dos Stakeholders 

De acordo com o PMI (2000), stakeholders “são indivíduos ou organizações que estão 
ativamente envolvidos no projeto, ou cujos interesses podem ser positiva ou negativamente 
afetados pelos resultados do projeto”. Por esse motivo, a identificação e o engajamento dessas 
pessoas ou entidades foram essenciais ao sucesso do Projeto. 

O direcionamento estratégico dado pelo Governador já contempla esse envolvimento, 
quando estabelece que o projeto seja feito em articulação com outras secretarias do Governo. 

Nesse sentido, foi realizado um trabalho de mapeamento dos stakeholders envolvidos 
com o projeto e a respectiva participação, os quais estão apresentados no Quadro 03. 

 
GOVERNADOR Idealizador e patrocinador do projeto 
Alta Gestão Decide, prioriza e disponibiliza equipes e recursos. 
Usuários (cidadão, órgãos 
externos e sociedade organizada) 

Apresentam demandas e sugestões e avaliam o resultado e o produto 
final. 

SECONT  
Gerencia o projeto (hierarquiza requisitos, integra equipes, 
acompanha o cronograma, aprova e recebe produtos e comunica). 

PRODEST 
Participa do planejamento, propõe e valida requisitos e promove 
soluções tecnológicas. 

SEFAZ, SEGER e SEP 
Participa do planejamento, valida requisitos e promove integração 
dos principais sistemas de gestão com Portal. 

SECOM 
Participa do planejamento, propõe e elabora interfaces com os 
usuários (design de telas e produção de vídeos) 

SEDU, SESA, SESP, IOPES, DER 
e CESAN  

Propõe e valida requisitos, promove integração de sistemas 
específicos e disponibiliza informações específicas de áreas temáticas 
(educação, saúde, segurança pública e obras) 

Outros Órgãos e Entidades 
Propõe e valida requisitos, promove integração de sistemas 
específicos e disponibiliza informações. 

Quadro 03 – Principais envolvidos no projeto e respectivas participações 

Como se observa, existem vários stakeholders que demandaram estratégias próprias de 
mobilização e envolvimento, de tal forma que fossem contemplados em suas necessidades e, 
assim, contribuíssem efetivamente para o resultado esperado. 

Importante ressaltar que a premissa fundamental adotada durante o planejamento e 
execução do projeto foi baseada no desenvolvimento participativo, onde se deu oportunidade a 
todos os stakeholders de participarem e contribuírem de alguma maneira com o Projeto. 
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Conforme será apresentado, foram realizadas diversas reuniões técnicas para discussão de 
viabilidade e de validação prévia de escopo e entregas, associadas à pesquisa de opinião e 
consulta pública. Com isso, o propósito foi tornar a participação de cada um propositiva e 
contributiva para o resultado final esperado. 

3.6.1  Estratégia de Envolvimento de Stakeholders Internos 

Para envolvimento e participação dos Secretários das pastas que mais influenciavam no 
Projeto, foram realizadas reuniões de partida nos respectivos órgãos, a saber, PRODEST, 
SEFAZ, SEGER e SECOM, cumprindo a seguinte pauta padrão: 

a) Apresentação do Projeto; 
b) Acordo de priorização do Projeto no órgão; 
c) Participação e responsabilidade da Secretaria no Projeto; 
d) Abertura de espaço para sugestão para ao Projeto; 
e) Indicação das equipes técnicas que ficariam diretamente envolvidas com o Projeto. 

As reuniões tiveram duração média de duas horas, foram registradas em atas e se 
mostraram bastante produtivas. Diversas sugestões para aprimoramento do Portal foram 
apresentadas pelos Secretários e as equipes que participaram das reuniões. Contudo, o principal 
resultado alcançado com a realização das reuniões de partida foi a possibilidade de alinhar as 
informações sobre o Projeto com o Secretário, propiciar o engajamento da Secretaria com a 
indicação de equipes e a priorizar o tema na pasta, o que contribuiu significativamente para o 
sucesso do projeto. 

Em relação às equipes indicadas pelas Secretárias, adotou-se a estratégia de realização 
de reuniões técnicas setoriais, de acordo com calendário previamente estabelecido e temas 
afetos a cada Secretaria, com a duração média de duas a três horas e registro em ata dos assuntos 
tratados e dos encaminhamentos acordados.  

Foram realizadas 19 reuniões com o propósito de propor, discutir e validar informações 
e funcionalidades para comporem o escopo do Projeto. As reuniões serviram para definição de 
responsabilidades de cada área, e também para preparação da sequência de atividades para 
desenvolvimento na etapa de execução, que se iniciou em maio de 2015, após o encerramento 
da etapa de planejamento. 

Ainda como estratégia de envolvimento das equipes, foram realizadas duas reuniões 
ampliadas, com todos os envolvidos, com o propósito específico de discutir e validar o escopo 
final, a relação de atividades, a matriz de responsabilidades e o cronograma geral do Projeto. 
As reuniões ampliadas foram importantes também no sentido de engajamento das equipes, pois 
os participantes entendiam que o trabalho desempenhado localmente fazia parte e contribuía 
para o sucesso do todo, o que fortaleceu o conceito de pertencimento. 

Como eventos voltados para o marco da finalização da etapa de planejamento, antes da 
efetiva apresentação ao Governador, o resultado do trabalho desenvolvido foi submetido à 
avaliação do Conselho Gestor do Portal da Transparência e do Conselho de Transparência 
Pública e Combate à Corrupção do Estado do Espírito Santo. 

Como se pode observar, o Projeto de Modernização e Ampliação do Portal da 
Transparência foi amplamente debatido no âmbito da administração, construído a diversas 
mãos, sendo este aspecto um forte contribuinte para o alcance do resultado pretendido. 
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3.6.2  Estratégia de Envolvimento de Stakeholders Externos 

Constituiu um diferencial fundamental deste Projeto a premissa adotada de alavancar a 
participação direta da sociedade na construção do novo Portal, de tal modo que o resultado final 
refletisse seus anseios e que contribuisse realmente para a maior participação do cidadão na 
gestão pública, seja reivindicando direitos, apresentando sugestões ou exercendo a fiscalização 
da aplicação dos recursos públicos. 

Nessa direção, foram disponibilizados dois instrumentos para que a cidadão e sociedade 
pudessem apresentar, de forma direta, os assuntos que mais lhe interessavam a respeito da 
aplicação dos recursos públicos. Puderam, portanto, contribuir com sugestões para o 
aprimoramento da funcionalidade do Portal, pois a melhor maneira de atender às necessidades 
do cidadão é ouvindo o que ele tem a dizer. 

O primeiro instrumento disponibilizado foi uma pesquisa simplificada de opinião, que 
ficou hospedada no sítio institucional SECONT, voltada especificamente para o cidadão, onde 
ele pôde votar em vários temas pré-selecionados e também apresentar sugestões livres. A 
pesquisa foi amplamente divulgada no Estado, tanto nos instrumento de comunicação oficial 
como na imprensa em geral. 

O segundo canal disponibilizado para a participação da sociedade, foi na forma de 
consulta pública seguida de audiência pública, nos termos estabelecidos pela Lei n° 9.784/1999. 
Durante a fase da consulta pública, submeteu-se à avaliação da sociedade o diagnóstico que 
havia sido elaborado, e a participação se deu por meio de formulário eletrônico disponibilizado 
no sítio da SECONT.  

As próximas seções apresentam um resumo do resultado da contribuição da sociedade 
com o Projeto. 

3.6.2.1  Pesquisa de Opinião 

A pesquisa ficou disponível entre os dias 21/01/2015 a 31/03/2015 e recebeu um total 
de 796 participações, sendo 672 votos em assuntos de maior interesse e 124 sugestões livres. A 
Tabela 01 apresenta o resultado consolidado das votações. 

 

Assunto Votado Percentual dos Votos 
Ampliação das informações sobre obras públicas 31% 
Divulgação de informações sobre os gastos com publicidade oficial 22% 
Ampliação das informações sobre servidores públicos 17% 
Mais informações sobre o repasse voluntário de recurso a municípios e entidades 
sem fins lucrativos 

14% 

Aumento das informações sobre saúde 7% 
Aumento das Informações sobre educação 6% 
Disponibilização informações sobre a gestão dos bens públicos 3% 

Tabela 1 – Resultado consolidado da votação 

Sobre as sugestões livres, das 124 participações registradas, 55% não se referiam ao 
objeto da pesquisa, pois tratavam de informações afetas a outros poderes, assuntos específicos 
à gestão de Secretarias, reivindicações salariais, entre outras. A Tabela 02 fornece uma visão 
geral dos assuntos que foram mais sugeridos, depois de agrupadas as participações. 
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Sugestões agrupadas por assunto Percentual 
Servidores Públicos 28% 
Receita, Orçamento e Despesa 18% 
Obras 14% 
Contratos com empresas terceirizadas 13% 
Interatividade entre as informações no Portal 7% 
Bens Públicos 5% 
Educação 5% 
Repasses Financeiros entre Entes 5% 
Saúde 5% 

Tabela 02 – Resultado agrupado das sugestões livres 

Como se observa, a ampliação das informações sobre obras públicas e gastos com 
servidores públicos foi destacada, tanto na votação de assuntos pré-definidos quanto na 
sugestão livre. Um tema que também recebeu destaque foi a publicidade oficial, o segundo mais 
votado. Esse resultado tem significado, pois, até aquela oportunidade, não haviam informações 
sobre o gasto específico com publicidade disponibilizadas no Portal. Todos os temas foram 
inseridos no escopo do Projeto. 

 
O Relatório Consolidado da Pesquisa de Opinião encontra-se publicado no sítio 

institucional da SECONT (https://secont.es.gov.br/secont), na seção “Transparência”. 

3.6.2.2  Consulta e Audiência Pública 

O Edital de chamamento para a Consulta Pública com Audiência Pública SECONT Nº 
01/2015 foi publicado no Diário Oficial do ES de 02/03/2015, tendo como base os artigos 31, 
32 e 34 da Lei 9.874, de 29 de Janeiro de 1999. No mesmo dia foi disponibilizado, no sítio 
institucional da SECONT, o formulário para encaminhamento das contribuições, além do texto 
base de apoio à consulta pública, bem como a legislação relacionada, que ficou à disposição 
dos interessados pelo período de 20 dias.  

A Audiência Pública foi realizada no dia 26/03/2015 e contou com 32 participantes, 
estando representadas, além da SECONT, as seguintes instituições: Defensoria Pública do 
Estado do Espírito Santo (DPES), Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do 
Espírito Santo (PRODEST), Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do 
Espírito Santo (SINDIPUBLICOS), Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), Sindicato dos 
Trabalhadores da Construção Civil do Espírito Santo (SINDTRACONST-ES), Câmara 
Municipal de Vitória, Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN), Associação dos 
Moradores da Praia de Itaoca – Itapemirim, Associação dos Diplomados da Escola Superior de 
Guerra (ADESG), entre outras. 

Ao todo foram recebidas 17 contribuições durante a fase de consulta pública, que foram 
avaliadas e discutidas em audiência pública, além de 10 contribuições presenciais manifestadas 
durante a audiência. 

O Relatório Consolidado da Audiência Pública Nº 01/2015 encontra-se publicado no 
sítio da SECONT (https://secont.es.gov.br/secont), na seção “Consultas Públicas”. 

3.7  Escopo do Projeto de Modernização e Ampliação do Portal da Transparência 

Como resultado de todas as etapas descritas anteriormente, foi definido o escopo do 
projeto, que incluiu várias funcionalidades com o objetivo de qualificar e ampliar o uso do 
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Portal da Transparência, e torna-lo uma ferramenta mais atraente, de fácil compreensão dos 
dados e de efetivo uso pelos cidadãos. 

O detalhamento de cada uma das entregas consta no documento de escopo, que foi 
desenvolvido para permitir um entendimento comum a todas as partes interessadas. Além disso, 
orientou o trabalho da equipe do Projeto durante a execução e forneceu a linha de base para 
avaliar solicitações de mudanças ou trabalho adicional. O Quadro 04, a seguir, apresenta uma 
descrição sucinta de cada uma das entregas realizadas: 

 

Nova Estrutura de 
Visualização da 

Informação 

Alterou a estrutura de apresentação das informações no Portal, levando em 
consideração o nível de conhecimento do usuário, e incluiu um conjunto de 
funcionalidades que permitem um melhor entendimento e acesso à informação. 
Em primeiro plano, informações consolidadas (saúde, educação, etc.), em 
segundo, informações detalhadas (estrutura de contas) e, em terceiro, consulta 
livre de acordo com o interesse do usuário. 

Design e comunicação 
visual Reformulados 

O novo Portal enfatiza a maneira de disponibilizar a informação para que o 
usuário tenha um melhor entendimento do seu conteúdo, conforme seu perfil. A 
página principal do portal (Home) foi segregada em consonância com o nível 
de conhecimento e interesses, como pode ser visto na Figura 03. 

Informações 
Georeferenciadas (Mapa) 

Ao clicar no mapa (home), é possível escolher o município e acessar 
informações, em linguagem fácil, sobre a atuação do Estado naquele ente, tais 
como:  convênios, transferências constitucionais de recursos, valor das obras 
executadas pelo Estado, valor pago pelo programa Bolsa Capixaba, entre 
outras mais. O diferencial está na facilidade de interpretação da informação e 
no design, que estão voltados para o perfil do cidadão que não tem 
conhecimento das contas públicas. 

Vídeo Explicativo 

Funcionalidade de apelo visual, e que tem o objeto de comunicar com o cidadão. 
O vídeo esclarece sobre o significado do Portal, sua finalidade e informa as 
principais funcionalidades do Portal, em linguagem simples e com ilustrações 
para facilitar e incentivar o acesso. 

FILTROS E PESQUISA 
LIVRE 

Foi incluída a possibilidade do usuário escolher diversos filtros antes de obter 
os dados definitivos. Dessa forma, filtrando previamente, se disponibiliza um 
conteúdo mais enxuto que irá facilitar a análise. Além disso, todas as consultas 
possuem um campo para livre digitação, o que significa permitir ao usuário que 
digite uma palavra e descubra todas as informações relacionadas a ela. 

Ampliação das informações 
disponibilizadas 

A entrega corresponde às novas informações disponibilizadas no Portal, que 
foram sugeridas na pesquisa de opinião e na consulta e audiência pública. 
Trata-se de uma entrega que amplia efetivamente a transparência das 
informações. 

Aumento da confiabilidade 
das informações 

Foram disponibilizadas uma série de funcionalidades e procedimentos visando 
ampliar a segurança no tráfego dos dados, como a utilização de Protocolo de 
Transferência de Hipertexto Seguro (HTTPS), de forma a ampliar a 
confiabilidade do Portal perante o usuário. 

Ampliação dos dados 
abertos 

Trata-se de uma funcionalidade que disponibiliza o download de todas as bases 
de dados do Portal, de tal forma que o usuários tenha liberdade para utilizar os 
dados da forma que bem lhe convier, inclusive podendo desenvolver aplicativos 
voltados para a sociedade. 

Mudança da Tecnologia 
Utilização de uma nova plataforma de desenvolvimento web (.net) que permite 
um melhor processo de desenvolvimento de aplicações e de funcionalidades, e 
que possibilitou a efetivação de todas as entregas previstas. 

Maior Integração dos 
Sistemas de Gestão 

Conjunto de procedimentos voltados para garantir que a rotina automática de 
carga dos dados seja realizada de forma automatizada para a maioria das 
bases, reduzindo a influência humana. 
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Site responsivo 
O site identifica automaticamente o dispositivo utilizado pelo visitante e adequa 
o layout para a resolução do navegador ou do aparelho utilizado (celular, 
tablet, etc.). 

Aplicativo móvel 

Trata-se de um aplicativo voltado para celular, cujo funcionamento é realizado 
com base nas informações do Portal, apresentando os dados de maneira mais 
resumida para consultas rápidas. O aplicativo do Portal da Transparência foi 
integrado à plataforma mobile “ES na palma da mão”. 

Ferramenta OLAP 

Trata-se de uma funcionalidade voltada para usuários com maior nível de 
conhecimento das contas públicas, que possibilita o desenvolvimento e 
organização de várias consultas e de cruzamento de dados. O usuário não fica 
amarrado à estrutura de exibição dos dados usada no Portal, podendo criar a 
sua própria estrutura de dados. 

Quadro 04 – Entregas realizadas no projeto 

Com estas entregas entende-se que o novo Portal da Transparência do Governo do 
Estado do Espírito Santo, disponível em www.transparência.es.gov.br,  alcançou os objetivos 
estabelecidos, atendendo ao direcionamento estratégico pactuado com o Governador do Estado: 

Avançar rumo a um portal da transparência com linguagem e arquitetura mais simples, 
conteúdo qualificado e interface mais eficaz e amigável. (...) prover acesso multiplataforma e 
viabilizar a extração de dados de forma ágil e descomplicada. (...) avançar ainda mais, levando-
nos a um nível de excelência, de referência nacional nesta área. 

 

 
Figura 03 – Nova interface segregada em consonância com o nível de conhecimento e interesses 

4 Conclusões 
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A garantia para que a população exerça de fato sua cidadania, apenas será alcançada 
com uma estrutura de transparência concreta, organizada, voltada para reduzir as lacunas de 
informações existentes entre quem está na administração pública e aquele que está fora. Isso é 
importante considerando que o cidadão comum não sabe, com certeza, se a Administração está 
maximizando o retorno de seus impostos na disponibilização de bens e serviços como ele 
almeja. 

O Portal da Transparência do ES além de atender à legislação estabeleceu uma nova 
forma de interagir com a sociedade, sua concepção saiu dos gabinetes e abriu espaço para que 
o cidadão opinasse, o que permitiu que as entregas fossem mais qualificadas e mais próximas 
dos anseios e necessidades da sociedade. 

O novo modelo de Portal da Transparência permite ao cidadão ter esse conhecimento 
ampliado e ele poderá, por meio das novas funcionalidades do site, analisar de forma mais 
detalhada e completa a gestão pública. As áreas temáticas, os equipamentos públicos 
georrefenciados, a comparação dos dados por período e os relatórios gerados pela ferramenta 
de business intelligence, contribuem para que um maior número de cidadãos tenha amplo acesso 
à informação, de maneira mais fácil, intuitiva e amigável. 

A sociedade respondeu às mudanças do Portal passando a interagir mais, e com mais 
qualidade, buscando, de forma mais ampla, as informações de que necessita. Analisando dados 
estatísticos de indicadores utilizados para medir os acessos ao Portal da Transparência, 
identificou-se um crescimento aproximado de 10% na quantidade de acessos ao Portal no 
primeiro quadrimestre de 2017, em relação ao primeiro quadrimestre de 2016. Nesse mesmo 
período, houve um aumento de 21% na quantidade de páginas visitadas por sessão de usuário, 
aumento também de 21% no tempo de duração da visita e uma redução de 58% na taxa de 
rejeição do site, ou seja, visitas nas quais a pessoa abandona o Portal pela mesma página que 
entrou, sem interagir com ele. 

Destacamos também, como resultado obtido após a implantação do novo portal, a 
utilização dos dados gerados no portal pela mídia em geral, seja para destacar avanços, ou para 
apontar necessidade de melhorias em relação à qualidade dos gastos públicos. 

Citamos como exemplo da utilização do portal pela mídia, três matérias divulgadas no 
portal G1. Em duas delas o portal é utilizado como fonte de dados para apontar necessidade de 
melhorias nos gastos públicos (PORTAL G1, 2016a; 2017), e na terceira (PORTAL G1, 2016b) 
são destacados os avanços alcançados com o Projeto de Modernização e Ampliação do Portal 
da Transparência, merecendo enfatizar a fala do coordenador do Laboratório de Estudos de 
Imagem e Cibercultura (Labic), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Fabio 
Malini, sobre o novo Portal da Transparência do Espírito Santo: 

"Se continuar nesse ritmo, será uma referência internacional, sobretudo em 
relação aos dados abertos, porque entrega formatos que são muito fáceis de 
serem lidos. Isso significa também que quando se avança processos de 
transparência pública qualifica a democracia. A gente fala que a democracia 
está em crise, que falta transparência, então acho que é uma resposta 
importante sendo produzidas". 

 
Em resumo, pode-se concluir que, com o novo Portal da Transparência do Governo do 

Estado do Espírito Santo, o cidadão capixaba possui um nível de empoderamento que o capacita 
a participar das decisões da Administração Pública, principalmente daquelas que o afeta, e 
condições para conhecer e ter acesso aos seus direitos fundamentais, como saúde, educação e 
benefícios sociais, e exercer, com plenitude, a sua cidadania. 
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