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Resumo 

O presente artigo demonstra a experiência de concepção e implementação de uma plataforma digital que 
cataloga e proporciona transparência aos serviços e unidades de atendimento, em nível estadual 
denominado, “Guia de Serviços do Governo de Alagoas”, que tem como objetivo, contribuir com a 
melhoria da oferta de serviços de governo para a sociedade, mediante a organização e publicação de um 
catálogo de serviços públicos na Internet. O projeto foi desenvolvido tendo como premissa a crescente 
demanda da população por melhoria na oferta de serviços públicos no Brasil, bem como a necessidade 
de promoção da transparência nas informações de interesse coletivo ou geral do Governo de Alagoas 
conforme determina o Art. 8º da Lei Federal 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação -  LAI), buscando 
ainda cumprir a referida Lei de forma avançada, por dispor de uma Interface de Programação (API) que 
disponibiliza os dados do Guia de Serviços em formato aberto. 
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1 Introdução 

A prestação de serviços públicos de qualidade e condizentes com os anseios da 
população consiste numa das principais atribuições do Estado para com a sociedade. No âmbito 
da Constituição Federal de 1988, foram estabelecidos fundamentos da "participação popular" 
na gestão pública, especialmente no Art. 37º §3º, para que haja uma sociedade mais democrática 
possibilitando ao cidadão intervir em mudanças que contribuam na melhoria de aspectos sociais 
que satisfaçam seus direitos.  

Com isso, um passo relevante para a existência de uma sociedade verdadeiramente 
democrática é possibilitar ao cidadão o acesso à informação de em que medida seus direitos são 
protegidos pelo Estado e de que forma eles podem acionar o poder público na defesa desses 
direitos (ROCHA, 2011).  

Visando regulamentar o acesso a informações de interesse coletivo previsto na 
Constituição Federal, foi sancionada a Lei nº 12.527/2011, conhecida popularmente como Lei 
de Acesso à Informação - LAI, que em seu artigo Art. 8º determina que: 

Art. 8º “É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, 
no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou 
geral por eles produzidas ou custodiadas”  

(BRASIL, 2011) 
 

Neste aspecto, a Administração Pública Brasileira busca prover maior transparência de 
informações de interesse da sociedade, como por exemplo, a criação dos Portais de 
Transparência que possibilita ao cidadão ter acesso aos gastos públicos, a criação das “Cartas 
de Serviços ao Cidadão”, os Portais de Serviços Governamentais que disponibilizam 
informações e softwares para o consumo de serviços públicos e recentemente, a criação da 
Plataforma de Cidadania Digital, com foco na oferta de serviços públicos digitais. 

No contexto do estado de Alagoas, iniciativas de cumprimento à Lei de Acesso à 
Informação estão sendo criadas, como por exemplo, os sítios oficiais dos órgãos e entidades 
governamentais, os Portais de Transparência, Portais de Dados Abertos, e outras plataformas 
digitais que disponibilizam informações como endereços, telefones, informações sobre serviços 
presenciais, eletrônicos, dentre outros.  

No entanto, em parte, às informações disponibilizadas em diversos sites governamentais 
são despadronizadas, desatualizadas e incompletas. Estes problemas são percebidos pela 
sociedade que, às vezes, não consegue realizar os serviços que desejam, por falta de 
informações de qualidade, ocasionando na perda de tempo e dinheiro, bem como na insatisfação 
do cidadão com o Governo.  

Visando contribuir com a oferta de serviços padronizados, com informações úteis e de 
qualidade, este trabalho apresenta a experiência do Governo do Estado de Alagoas para a 
catalogação e gestão de dados e informações sobre serviços públicos e unidades de atendimento, 
em consonância com a legislação vigente ao tema e especialmente a necessidade de 
proporcionar maior transparência sobre os serviços governamentais visando a proximidade 
entre o Governo e a sociedade. 

O trabalho está dividido em cinco seções além desta introdução. A segunda seção 
apresenta o referencial teórico que servirá de base para o estudo. Na terceira seção é apresentado 
a metodologia que utilizada para o desenvolvimento do trabalho. A quarta seção apresenta o 
“Guia de Serviços do Governo de Alagoas” como resultado do trabalho. Por fim, são 
apresentados os aspectos conclusivos. 
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2 Contextualização 

2.1 Referencial Teórico 

2.1.1 Relacionamento entre Estado e Sociedade na Era Digital  

Segundo o BID (2016b, pg. 19), a relação entre o Estado e os cidadãos é um dos 
principais aspectos da Gestão Pública. Neste processo de relacionamento, a ideia de serviço, ou 
ainda, da prestação de serviços, consegue tornar tangível esta relação, que permite aos governos 
oferecer a sociedade em geral, mecanismos de regulação, controle e gestão social, permitindo 
assim a convivência harmônica dos mais distintos segmentos da sociedade (ÁVILA, 2007, pg. 
19). Neste contexto, algumas perguntas-chave relacionados aos serviços públicos costumam ser 
elucidadas como: (i) os serviços estão disponíveis para todos que necessitam?; (ii) São ofertados 
de forma equânime?; (iii) tem boa qualidade?; (iv) os cidadãos estão satisfeitos com tais 
serviços? Questões dessa natureza ajudam a guiar o desenvolvimento de programas e políticas 
públicas (BID, 2016b, pg. 19). 

No contexto atual, a má qualidade dos serviços públicos é apontada como um dos 
principais fatores na queda de confiança da população nos governos. Segundo o BID (2016a, 
pg. 6), 71% das respostas a uma pesquisa aplicada para a identificação dos fatores de confiança 
da população nos governos está relacionada a entrega de serviços públicos. E ainda, na mesma 
pesquisa, de acordo com o Latinobarômetro (2015), a confiança nos governos da América 
Latina vem caindo ao longo dos últimos anos, alcançando apenas 34% da população em 2015. 

 

 
Gráfico 1 - Evolução da confiança nos Governos da América Latina 2008-15 

Fonte: BID (2016a, pg. 5 apud Latinobarômetro (2015)). 

Esta queda na confiança da população nos governos pode ser justificada pelo fato que 
os cidadãos estão cada vez mais exigentes, estão mais empoderados, com maior acesso às 
informações públicas e nutrem maiores expectativas quanto a qualidade dos serviços públicos 
que devem ser providos pelo Estado, assim como em relação a integridade na gestão dos 
serviços públicos (BID, 2016a, pg. xiii).  

Tais expectativas dos cidadãos foram previstas, no contexto brasileiro, na Constituição 
Federal de 1998 (ÁVILA 2007, pg. 22 apud Catão (2002)) que alterou o papel do Estado perante 
o cidadão colocando-o como ser passa a desempenhar atividades ao cidadão, prestando-lhe 
utilidades para tornar sua vida mais digna. A definição de Bandeira de Mello (1999) vem ao 
encontro deste entendimento: 
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“O serviço público é todo aquele serviço prestado pela administração 
pública ou por seus delegados sob normas e controles estatais para satisfazer 
necessidades essenciais (saúde, segurança, educação, etc.) ou secundárias 
da coletividade ou simples conveniência do Estado (emissão de CPF, 
Documento de Identidade, etc.) ” 

(Bandeira de Mello, 1999). 
 
Fatores relevantes que contribuíram para este aumento do nível de exigência dos 

cidadãos em relação aos governos são: (i) a existência de uma sociedade cada vez mais jovem 
e “digital”, nascida em regimes democráticos e que exigem respostas imediatas; (ii) bem como 
pela consolidação da sociedade da informação, onde os cidadãos estão muito melhor 
informados, com maior consciência dos seus direitos e com maior disposição a exercer sua voz. 
Isto vem impulsionando a modernização do Estado e a criação de novos canais de comunicação 
e relacionamento entre o Estado e a Sociedade. Como consequência, esta relação, que é 
historicamente assimétrica, está se tornando menos desigual (BID, 2016a, pág. Xiii). 

Os fatores acima, que contribuem para uma maior disponibilidade de informações e 
maiores expectativas quanto a qualidade de serviços ofertados se traduziram numa maior 
pressão para que os governos melhorem seus serviços e a forma como interagem com os 
cidadãos. Considerando este esgotamento dos modelos de gestão pública construídos pela 
tradicional lógica burocrática, surgem novos movimentos para reinventar o Estado. Neste 
contexto, o agir do Estado deve ser centrado no cidadão, onde devem ser desenvolvidas 
reformas e mudanças para tornar o Estado mais ágil, ou seja, a transformação digital é um dos 
pilares dos movimentos recentes de modernização da gestão pública (BID, 2016a, pg. xiii).  

Nesta transformação, as inovações tecnológicas são o motor desta mudança que visa 
mudar a perspectiva do cidadão em relação ao Estado ajustando os processos e serviços do setor 
público às suas expectativas. Complementarmente, a recuperação da confiança das pessoas nos 
governos passa pela transformação das relações entre Estado e sociedade mediante o 
estabelecimento de modelos dinâmicos de co-criação de valor público. A inovação precisa ser 
aberta, sem estar concentrada apenas na atuação estatal. As novas plataformas e tecnologias da 
informação devem ser catalisadoras para o estabelecimento de novos contratos sociais que 
reforcem o protagonismo do cidadão (BID, 2016a, pg. xiii). 

Neste contexto, vamos explorar conceitos relevantes para esta mudança no 
relacionamento Estado-Sociedade nas subseções a seguir. 

2.1.2 Governo Eletrônico 

O Estado digital desejado pela sociedade moderna passa inicialmente pela existência de 
uma infraestrutura de tecnologia da informação e de comunicação, especialmente de internet 
de alta qualidade. No Brasil, de acordo com SILVEIRA (2001) o advento da Rede Nacional de 
Pesquisa - RNP, em meados de 1989, viabilizou a entrada do país num novo ambiente de 
comunicação e informação que se expande até hoje. Complementarmente, o autor destaca que 
a liberação do uso da Internet para fins comerciais (que no Brasil ocorreu em 1995), 
proporcionou novas possibilidades de inovações e novos métodos e ferramentas para a oferta 
de produtos e serviços no setor público e privado.  A internet comercial trouxe novos conceitos 
para o cotidiano das organizações e empresas como o e-Business (Negócios Digitais), e-
Commerce (Comércio Eletrônico) e ainda o e-Government (conhecido como Governo 
Eletrônico). Ainda em 2004, segundo AVILA (2007, pg. 42), o Banco Mundial comentou que 
o Governo Eletrônico mudou a forma dos governos trabalharem, compartilhar informações e 
oferecer serviços aos seus clientes internos e externos. 
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No contexto brasileiro, segundo ÁVILA (2007, pg. 45) o Governo Eletrônico foi 
impulsionado pelo Programa Sociedade da Informação, em 1999. Este programa teve como 
produto de grande relevância o conhecido “Livro Verde” que apresentou as diretrizes da política 
de informação do Brasil à época. No que tange a atuação do Governo, a linha de ação “Governo 
ao alcance de todos” visou a promoção da informatização da administração pública e do uso de 
padrões nos seus sistemas aplicativos; concepção, prototipagem e fomento às aplicações em 
serviços de governo, especialmente os que envolvem ampla disseminação de informações; 
fomento à capacitação em gestão de tecnologias de informação e comunicação na administração 
pública (ÁVILA, 2007, pg. 46).  

No âmbito desta linha de ação, foram estabelecidas as principais relações entre o 
Governo e a sociedade através dos meios digitais sendo ela o Governo-para-Governo (G2G - 
Government to Government), que corresponde às ações e serviços digitais que integram e 
otimizam as ações dos órgãos públicos; o Governo-para-Negócios (G2B - Government to 
Business), que correspondem às relações e serviços digitais entre o Governo e o Setor 
Produtivo, como os ambientes de compras eletrônicas; e por fim o Governo-para-Cidadão (G2C 
- Government to Citizen), que corresponde à prestação, recebimento ou intercâmbio de 
informações e serviços entre governo e o cidadão por meios digitais. Tais ações podem ser 
desde um website informativo na Web, um aplicativo para transações financeiras junto ao 
governo, ou ainda, emissão de alertas sobre informações de interesse público. 

 

 
Figura 1 - Linha do tempo 2000-2007 das realizações de Governo Eletrônico 

Fonte: Brasil (2016c) 

 
Em 2000, o Brasil criou o Comitê Executivo do Governo Eletrônico - CEGE visando 

instituir os projetos e ações voltadas à promoção do Governo Eletrônico no Brasil. Tal iniciativa 
foi fortalecida em 2003, com os Comitês Técnicos para a coordenação e implantação de projetos 
como a Gestão de Sítios e Serviços online, Integração de Sistemas, dentre outros.  

Diversos ações relevantes foram posteriormente, como os padrões de Interoperabilidade 
do Governo Federal (e-PING), o Portal de Serviços do Governo Federal, a criação do SISP - 
Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação, diversos sistemas de 
automação das atividades de governo, como o ComprasNet e o Sistema Integrado de Orçamento 
e Planejamento - SIOP, O Portal da Transparência do Governo Federal, a Política Nacional de 
Governo Aberto, as Infraestruturas Nacionais de Dados Espaciais (INDE) e de Dados Abertos 
(INDA), a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação e da Comunicação (EGTIC) até o 
lançamento da Estratégia de Governança Digital do Governo Federal, instituída pelo Decreto 
Federal 8.638/2016 (BRASIL, 2016a) que será explorada a seguir. 
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Figura 2 – Linha do tempo 2008-2015 das realizações de Governo Eletrônico 

Fonte: Brasil (2016d) 

2.1.3 Governo Digital  

Entende-se por Governo Digital o uso de tecnologias digitais, como parte integrada das 
estratégias de modernização governamentais, para gerar benefícios para a sociedade. Este 
conceito é baseado em um ecossistema governamental digital composto de atores de governo, 
empresas, organizações da sociedade civil e indivíduos que apoiam a produção e o acesso a 
dados, serviços e conteúdos mediante interações com o governo (BRASIL, 2016d apud OECD, 
2014).  

Diante desse contexto, a implementação do Governo Digital visa assegurar maior 
transparência nas relações Estado-Sociedade, maior participação da sociedade na elaboração de 
políticas públicas e implementação de serviços públicos, uma cultura orientada a dados no setor 
público e ainda, adoção de medidas necessárias para a garantia da segurança e privacidade 
digital. 

Como resultados imediatos para a administração pública, o Governo Digital visa a 
simplificação e automação de processos de negócio, maior celeridade na tramitação de 
demandas e atividades do governo, redução de custos com atividades operacionais, maior uso 
das Tecnologias da Informação e da Comunicação para a oferta de serviços governamentais 
para o próprio governo, para o setor produtivo e para o cidadão, bem como maior comodidade 
aos usuários do setor público que passam a dispor de informações relevantes para suas 
demandas acessíveis através de plataformas digitais. 

A Política de Governo Digital do Governo Federal tem abrangência na Administração 
Pública Federal, todavia tem influenciado ações e projetos em nível estadual e municipal. As 
finalidades desta política visam: (I) gerar benefícios para a sociedade mediante o uso da 
informação e dos recursos de tecnologia da informação e comunicação na prestação de serviços 
públicos; (II) estimular a participação da sociedade na formulação, na implementação, no 
monitoramento e na avaliação das políticas públicas e dos serviços públicos disponibilizados 
em meio digital; e (III) assegurar a obtenção de informações pela sociedade, observadas as 
restrições legalmente previstas (BRASIL, 2016a).  

O Governo Digital pode ser considerado como uma evolução do Governo Eletrônico. 
Considerando o período de surgimento dos dois conceitos, o Governo Eletrônico visava a 
adoção de recursos de TIC para viabilização de novos processos e novos canais de entrega de 
serviços à sociedade. Já o Governo Digital visa uma fusão entre os requisitos de negócio com 
os requisitos de TIC, ou seja, um cenário onde os serviços e processos são efetivamente digitais. 
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2.1.4 Instrumentos e recursos do Governo Digital 

2.1.4.1 Ambientes de democracia e participação digital 

O conceito mínimo de democracia, segundo Bobbio (1986), é um conjunto de regras 
(primárias ou fundamentais) que estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões 
coletivas e com quais procedimentos. Nesse sentido são importantes a atribuição do poder de 
tomar decisões, a regra da maioria e a real possibilidade de escolha por parte de quem decide. 
Por outro lado, os direitos de liberdade, de opinião e de expressão são pressupostos necessários 
de um regime democrático.  

A democracia digital é uma possibilidade que o futuro nos apresenta graças à evolução 
das novas tecnologias. Para tanto é necessário o desenvolvimento de políticas que reconheçam 
a existência de um novo direito, qual seja, o direito de acesso à rede, o que implica a chamada 
inclusão digital e tudo o que ela representa. Tornar real o direito ao acesso, um direito 
fundamental.  

Na democracia digital, a participação popular nas decisões governamentais é uma 
possibilidade de avanço do governo eletrônico, notadamente se utilizando de processos 
emergentes da própria internet. O aumento da agilidade desse processo junto com a 
disseminação de conhecimento e de ações políticas podem ampliar o nível da participação e da 
consciência político-social.  

Buscando ampliar a participação nas políticas governamentais foram lançados portais 
de participação da população, como a plataforma Participa.br5 que oferece ferramentas para 
cidadãos, redes, movimentos sociais e organizações que querem dialogar e contribuir com o 
Governo Federal na construção de políticas públicas. Nesta direção, o portal e-Democracia6 é 
uma iniciativa da Câmara dos Deputados que visa ampliar a participação social no processo 
legislativo e aproximar cidadãos e seus representantes por meio da interação digital. 

 

 
Figura 3 – Captura de tela da plataforma PPA 2016-2019 online, voltada a participação social na formulação do 

Plano Plurianual do Estado de Alagoas. 
Fonte: Alagoas (2015a) 

                                                 
5 Disponível no endereço eletrônico www.participa.br 
6 Disponível no endereço eletrônico https://edemocracia.camara.leg.br 
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No âmbito estadual, uma experiência que visa possibilitar ao cidadão contribuir com 
melhorias no Estado, foi criado o PPA 2016-2019 online (Plano Plurianual), que fornece um 
ambiente os cidadãos podem informar os principais problemas de seu município e/ou sugerir 
alternativas para políticas públicas e projetos voltados a resolução dessas demandas conforme 
a Figura 3. 

2.1.4.2 Portais de Dados e Informações  

Os Portais de Dados e Informações são de plataformas online para a disponibilização e 
uso de dados públicos em diversos formatos. Considerando a evolução da produção de dados 
por instituições públicas, tais portais inicialmente eram focados em dados estatísticos, como o 
Portal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE7 e da Fundação Sistema Análise 
de Dados - SEADE8. Especialmente com o advento da Lei de Acesso à Informação, da 
Infraestrutura Nacional de Dados Abertos - INDA e às normas posteriores para a 
disponibilização de dados em formato aberto, tais portais evoluíram na quantidade e na 
diversidade da oferta de dados disponibilizados.  

O principal portal de dados e informações do Brasil é o Portal Brasileiro de Dados 
Abertos9 que consiste de uma ferramenta disponibilizada pelo governo para que todos possam 
encontrar e utilizar os dados e as informações públicas. Portais desta natureza também estão 
disponíveis em nível estadual e municipal, como o Alagoas em Dados e Informações10, do 
Estado de Alagoas e o Portal Dados Recife11 do município do Recife. 

 

 
Figura 4 - Exemplo de recurso de dados abertos disponibilizados pelo Estado de Alagoas  

Fonte: Alagoas (2015a) 

 

                                                 
7 Disponível no endereço eletrônico www.ibge.gov.br 
8 Disponível no endereço eletrônico www.seade.gov.br 

9 Disponível no endereço www.dados.gov.br 

10 Disponível no endereço www.dados.al.gov.br 

11 Disponível no endereço (http://dados.recife.pe.gov.br), 
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2.1.4.3 Portais e Guias de Serviços  

Segundo Gonçalves e Ricciardi (2016, pg. 03), simplificar a prestação de serviços 
públicos e melhorar a qualidade de atendimento é desafio continuado do Estado. Para isto, 
promover a gestão de informações sobre a atuação estatal com a perspectiva e a necessidade 
cotidiana dos cidadãos é uma capacidade em desenvolvimento e que requer priorização 
continuada. 

Uma Plataforma de Serviços Públicos se propõe a instrumentalizar a Administração 
Pública e disponibilizar à sociedade informações e canais de acesso aos serviços públicos. Tem 
como principal recurso de apresentação um Portal de Serviços e ferramentas para gestão e 
edição das informações veiculadas no Portal. 

No contexto brasileiro, cumpre destacar que a existência do Decreto Federal 
6.932/2009, conhecido como Decreto-Cidadão, que especialmente no seu artigo 11 instituiu a 
“Carta de Serviços ao Cidadão”, que tem por objetivo informar o cidadão dos serviços prestados 
pelo órgão ou entidade, das formas de acesso a esses serviços e dos respectivos compromissos 
e padrões de qualidade de atendimento ao público. O decreto institui ainda um detalhamento 
mínimo de informações que devem ser disponibilizadas ao cidadão, por parte dos órgãos 
públicos. 

No âmbito do Governo Federal, a União desenvolveu o Portal de Serviços do Governo 
Federal (www.servicos.gov.br) que visa alinhar conceitos de serviços públicos, serviços 
públicos digitais e, se tornar a referência para o cidadão, ao concentrar informações 
padronizadas, em linguagem simples, sobre como acessar os serviços públicos prestados por 
órgãos federais. O Portal de Serviços funciona como uma carta de serviços “viva”, “em tempo 
real” contendo os serviços de cada órgão, que estejam devidamente cadastrados no Portal 
(GONÇALVES E RICCIARDI, 2016, pg. 10). 

 

 
Figura 5 - Exemplo de serviço disponibilizado no Portal de Serviços do Governo Federal (BRASIL, 2017a). 
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O “Decreto-Cidadão” serve como referência legal tanto para o Portal de Serviços do 
Governo Federal quanto para iniciativas similares em nível estadual e municipal, como o Portal 
de Serviços do Governo do Rio Grande do Sul – Tudo Fácil Eletrônico12, o Expresso Cidadão 
Virtual13 do Governo de Pernambuco, o Cidadão.SP do Governo de São Paulo14 e o Guia de 
Serviços do Governo de Alagoas, que é o tema central deste artigo. 

Como evolução deste tipo de iniciativa, a União instituiu a Plataforma de Cidadania 
Digital mediante o Decreto Federal 8.936/2016, que visa (I) facultar aos cidadãos, às pessoas 
jurídicas e a outros entes públicos a solicitação e o acompanhamento dos serviços públicos sem 
a necessidade de atendimento presencial; (II) implementar e difundir o uso dos serviços 
públicos digitais aos cidadãos, às pessoas jurídicas e a outros entes públicos, inclusive por meio 
de dispositivos móveis; e (III) disponibilizar, em plataforma única e centralizada, mediante o 
nível de autenticação requerido, o acesso às informações e a prestação direta dos serviços 
públicos. A disponibilização dos serviços públicos digitais é realizada através do Portal de 
Serviços do Governo Federal (BRASIL, 2016d). 

 Cumpre destacar que a disponibilidade de Portais de Serviços é uma realidade 
mundial, desenvolvidos por nações e unidades subnacionais que possuem iniciativas de oferta 
de serviços à sociedade por meios digitais. Conforme Gonçalves e Ricciardi (2016, pg. 13), na 
modernização do Portal de Serviços do Governo Federal houve um estudo comparativo com 
portais similares de dez países. 

2.1.4.4 Ouvidorias e Serviços de Informações ao Cidadão 

Complementarmente a oferta de dados, informações e serviços públicos digitais, os 
recursos de atendimento passivo às demandas da sociedade também consistem de elementos de 
grande relevância para o atingimento dos objetivos do Governo Digital. Dentre tais recursos, 
destacam-se às Ouvidorias e o Serviço de Informação ao Cidadão.  

De acordo com a Controladoria Geral da União (2014), considera-se uma ouvidoria 
pública a instância de controle e participação social responsável pelo tratamento das 
reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios relativos às políticas e aos serviços 
públicos, prestados sob qualquer forma ou regime, com vistas ao aprimoramento da gestão 
pública. Com o uso das TICs, às Ouvidorias já dispõem de serviços informatizados que 
permitem o recebimento e tratamento de manifestações enviadas pela população para o 
Governo. No âmbito da União, através do Sistema de Ouvidorias do Governo Federal, a 
Ouvidoria-Geral da União já recebeu no período de dezembro/2014 a maio/2017 cerca de 104 
mil manifestações15, sendo aproximadamente 74% destas manifestações compostas por 
reclamações e solicitações diversas. 

Já o Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) é um instrumento instituído pelo Art. 9º 
da Lei de Acesso à Informação - LAI. Tem como finalidade (I) atender e orientar o público 
quanto ao acesso a informações; (II) informar sobre a tramitação de documentos nas suas 
respectivas unidades; (III) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações. 
O SIC tem um propósito específico, voltado ao desenvolvimento da transparência passiva no 
âmbito da LAI, ou seja, um recurso criado para atendimento de demandas de informações que 
não estejam já disponíveis através dos Portais de Dados e Informações e outras plataformas. 

                                                 
12 Disponível no endereço eletrônico https://www.tudofacil.rs.gov.br/ 
13 Disponível no endereço eletrônico http://www.expressocidadao.pe.gov.br 
14 Disponível no endereço eletrônico http://www.cidadao.sp.gov.br 
15 Disponível em: https://sistema.ouvidorias.gov.br/salaouvidorias/index.html 
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O Sistema Eletrônico do SIC, denominado e-SIC, permite que qualquer pessoa, física 
ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, acompanhe o prazo e receba a resposta 
da solicitação realizada para órgãos e entidades. No período de maio/2012 a maio/2017, o e-
SIC16 do Governo Federal já recebeu cerca de 500 mil pedidos de informação. 

2.1.4.5 Aplicativos Governamentais 

O uso de dispositivos móveis possibilita o acesso a serviços e informações a qualquer 
momento, por meio de redes sem fio e de diversos recursos, como: texto, voz, vídeo, internet, 
GPS, câmera, música e televisão. Estes recursos integrados podem melhorar a prestação de 
serviços, e, em particular, de serviços de governo eletrônico. As possibilidades são aplicáveis a 
diversas áreas como: educação, bancária, entretenimento, turismo e saúde (WANG et. Al., 
2011) 

No Brasil, de acordo com o estudo desenvolvido pelo Serpro - Serviço Federal de 
Processamento de Dados, o uso da internet e dos dispositivos móveis, tem crescido a taxas mais 
altas do que a média mundial nos últimos anos. Nesse sentido, o governo busca explorar os 
recursos de mobilidade digital como oportunidade de oferecer serviços mais adequados ao 
cidadão, além de ter serviços governo-governo mais eficientes e dinâmicos (ANDRADE et al, 
2012). 

Alinhado com o cenário internacional, no Brasil também gera resultados no que tange a 
inovação dos aplicativos e serviços digitais voltados para a população. Na Bahia, por exemplo, 
o aplicativo Detran.Ba Mobile, possibilita ao usuário solicitar diversos serviços de trânsito, 
como a segunda via de habilitação e da documentação de veículos, dentre outros serviços. Este 
aplicativo teve mais de 7.000 downloads em menos de 24 horas de lançamento oficial (G1 
Bahia, 2015).  

O SINESP Cidadão é um módulo do Sistema Nacional de Informações de Segurança 
Pública criado pelo Serpro que permite ao cidadão brasileiro o acesso direto a serviços da 
Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Cidadania. Através do 
aplicativo é possível descobrir se um veículo é roubado, e/ou identificar se possui placa clonada, 
por exemplo. Outro exemplo é o aplicativo Sine Fácil do Ministério do Trabalho, que permite 
ao usuário consultas de vagas de emprego disponíveis, seguro-desemprego, abono salarial, 
dentre outros serviços (BRASIL, 2017b). 

Em São Paulo, o Governo do Estado mantém à disposição dos usuários de celular e 
tablets o aplicativo SP Serviços, disponíveis para Android e IOS, o serviço é uma loja que reúne 
outros aplicativos de órgãos públicos do Estado com acesso a agendamento de serviços do 
Poupatempo, Detran-SP, Metrô, CPTM, EMTU, entre outros (GOVERNO DE SÃO PAULO, 
2017).  

Em Alagoas, a Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), por 
meio da Superintendência de Atendimento ao Cidadão (SAC), lançou o Aplicativo Já! Mobile 
que funciona como um guia digital facilitando a localização da central de atendimento mais 
próxima através do GPS do aparelho. O usuário ainda pode a lista de todos os serviços 
disponíveis nas unidades, e a documentação necessária para cada procedimento. Além disso o 
aplicativo envia mensagens e notificações para o cidadão no momento exato do atendimento 
(ALAGOAS, 2016).  

 

                                                 
16 Disponível em: https://esic.cgu.gov.br/sistema/Relatorios/Anual/RelatorioAnualPedidos.aspx 
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Figura 6 – Captura de tela do aplicativo Já! Mobile  

Fonte: ALAGOAS (2016) 

2.2 Problemática 

O projeto Guia de Serviços foi desenvolvido com o intuito de evidenciar informações 
sobre serviços públicos ofertados pelo governo do Estado para a população, mediante a 
apresentação de informações organizadas e padronizadas.  

Desta forma, o projeto em questão visa a implementação de compromissos de gestão do 
Governo Renan Filho. Os requisitos contemplados na agenda de gestão, são:  

• Informatizar todos os serviços, descentralizando e desburocratizando o processo de 
gestão, além de dar transparência aos atos governamentais (PMDB, 2014, pág. 84).  

• Priorizar a modernização das Secretarias e dos demais órgãos da administração direta e 
indireta do Governo do Estado de Alagoas, com o uso da Tecnologia da Informação e 
Comunicação (PMDB, 2014, pg. 85); 

• O estado, com base na Lei de Acesso, desenvolverá um programa para consolidar a 
cultura da informação, democratizando-a e disseminando-a nos órgãos e entes públicos, 
como também perante as entidades da sociedade civil organizada (PMDB, 2014, pg. 
40).  

Considerando os requisitos citados, podemos perceber que os mesmos contribuem para 
o aprimoramento da oferta de serviços melhorando a vida do cidadão no que se refere ao contato 
com o governo. Corroborando com esta afirmativa, BRASIL (2016c) cita alguns pontos 
importantes para a desburocratização de serviços públicos, os quais são, (i) identificar e 
simplificar os processos para eliminar as filas que os cidadãos e as empresas enfrentam; (ii) 
melhorar a qualidade e facilitar o acesso aos serviços; (iii) integrar bases de dados e informações 
e ampliar serviços digitais; e (iv) simplificar marcos regulatórios, procedimentos e rotinas para 
melhoria do ambiente de negócio.  

Desta forma, observando os tópicos da agenda de gestão do Governador Renan Filho 
(PMDB, 2014, pg. 84-85) e os requisitos citados por BRASIL (2016c) constatamos que mudar 
a forma como os serviços são prestados, bem como a transparência e acesso a informações 
sobre a realização dos mesmos são fundamentais para melhorar o acesso a administração 
pública e a realização dos serviços.  
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Complementar a pesquisa realizada pelo BID (2016a, pg. 6), foi realizada no estado de 
Alagoas uma pesquisa específica com o intuito de identificar como estava a Utilização de 
Serviços Públicos na Internet. As perguntas e os resultados obtidos na pesquisa foram:  

 

1. Como você busca informações sobre os serviços oferecidos pelo Governo? 

 
Gráfico 2 - Formas de acesso a informações sobre serviços públicos 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 
Mediante os resultados apresentados no Gráfico 2 podemos perceber que a população 

busca com mais frequência os sites oficiais do governo como principal fonte de informações 
sobre os serviços públicos. Com isso, a transparência das informações contribui para um melhor 
acesso aos serviços.  

2. Você já tentou buscar informações sobre um serviço público na Internet? 

 
Gráfico 3 - Busca de informações sobre serviço público na Internet 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 
Considerando a questão 2, cerca de 90% das pessoas que participaram da pesquisa 

buscam informações sobre serviços na Internet, no entanto 63% não conseguiram as 
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informações necessárias em sua totalidade e apenas 8% declararam conseguir sempre as 
informações necessárias.  

3. As informações disponíveis nos sites do Governo facilitam o acesso aos serviços 
públicos que você precisa?  

 
Gráfico 4 - Relevância das informações disponíveis nos sites governamentais quanto a facilitar o acesso a 

serviços públicos 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

Desta forma, de acordo com o gráfico 4, cerca de 91% das pessoas relataram que as 
informações nos sites governamentais facilitam o acesso aos serviços públicos, entretanto 46% 
consideram que, a forma como as informações estão localizadas atualmente poderia facilitar 
ainda mais o acesso.  

4. Quando você precisa obter um serviço num órgão público, quantas vezes você precisa 
ir, em média, até o local?  

 
Gráfico 5 - Frequência de comparecimento aos órgãos públicos para obtenção de um serviço 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 
Finalmente, considerando o gráfico 5, cerca de 72% dos participantes da pesquisa 

afirmaram que precisam se deslocar 2 vezes ou mais até o órgão público para obter um serviço 
público. Na seção a seguir será apresentada a metodologia estabelecida para o desenvolvimento 
do Guia de Serviços do Governo de Alagoas. 

3 Metodologia 

3.1 Estruturação da solução 
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Mediante a problemática apresentada na seção anterior, percebemos o quão é necessário 
melhorar a forma como as informações são disponibilizadas para a sociedade. Desta forma, 
visando identificar o que estava sendo desenvolvido pelo governo brasileiro, no que se refere a 
disponibilização de informações de serviços públicos para a sociedade, foram identificados de 
diversos portais de serviços que ofertam informações detalhadas sobre como realizar serviços 
governamentais.  

A forma de apresentação dos serviços públicos utilizada nos portais de serviços segue, 
em sua maioria, o padrão estabelecido para as Cartas de Serviço ao Cidadão. Desta forma, nos 
§2º e §3º, o Decreto 6.932/2009 esclarece quais tópicos de descrição de informações sobre os 
serviços públicos a Carta de Serviços ao cidadão deve contemplar. Com isso, visando facilitar 
a padronização e detalhamento das informações sobre serviços públicos na elaboração da Carta 
de Serviços ao Cidadão, o programa GESPUBLICA (Programa Nacional de Gestão Pública e 
de Desburocratização) disponibilizou um Guia Metodológico para elaboração de Cartas de 
Serviço (BRASIL, 2014).  

Com base nestas premissas, a solução foi estruturada conforme o modelo conceitual 
descrito na Figura 7. Este modelo estabelece como premissas que o Guia de Serviços é 
estruturado num (i) banco de dados de serviços governamentais, que armazena os dados e 
informações; (ii) um Sistema Gerenciador do Guia de Serviços, que proporciona a gestão e 
atualização das informações e de uma (iii) interface Web que apresenta os dados e informações 
à sociedade. De posse destas informações o cidadão pode ter o acesso aos serviços 
governamentais dirigindo-se para o local de oferta deste serviço. O detalhamento deste modelo 
conceitual será explorado na próxima subseção. 

 
Figura 7 – Ilustração do modelo conceitual do Guia de Serviços do Governo de Alagoas 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

3.2 Método para catalogação e gestão das informações sobre serviços e unidades de 
atendimento 

3.2.1 Definição dos atores envolvidos no processo de catalogação e gestão 

O processo de catalogação de informações e gestão do Guia de Serviços envolve quatro 
tipos de atores que possuem atribuições complementares e integradas ao longo das atividades 
de produção e disponibilização das informações. A Figura 8 ilustra as atribuições dos atores 
envolvidos.  
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Figura 8 – Integração dos atores envolvidos no processo de catalogação de informações e gestão do Guia de 

Serviços  
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

3.2.2 Critérios para implantação do Guia de Serviços nos órgãos e entidades do 
Governo de Alagoas 

A implantação do projeto está sendo desenvolvida mediante 5 fases, composta por 
grupos de órgãos e entidades do Governo do Estado. Os critérios para seleção dos órgãos e 
entidades de cada fase são: 

1. Ser integrante da rede de instituições prestadoras de serviços através das Centrais de 
Atendimento ao Cidadão – Já! ou; 

2. Ofertar serviços de alta relevância e/ou procura por parte da sociedade ou; 
3. Por manifestação de interesse voluntário do órgão ou entidade em integrar o projeto. 

A definição dos órgãos e entidades que farão parte de cada fase é deliberada através de 
reunião envolvendo a equipe técnica do Guia de Serviços com o Superintendente de Produção 
da Informação e do Conhecimento da Seplag.  

Para a implantação do Guia de Serviços nos órgãos e entidades do Governo do Estado, 
foi estabelecido um plano de implantação com cinco fases, contemplando cinco grupos de 
órgãos e entidades governamentais.  Os critérios para seleção dos órgãos e entidades de cada 
fase são: 

1. O órgão ser integrante da rede de instituições prestadoras de serviços das Centrais de 
Atendimento ao Cidadão – Já! ou; 

2. O órgão ofertar serviços de alta relevância e/ou procura por parte da sociedade ou; 
3. Por manifestação de interesse voluntário do órgão ou entidade em integrar o projeto. 

Após a definição das fases e definição da metodologia de catalogação e gerenciamento 
de informações, bem como as ferramentas necessárias, foi realizada uma apresentação da 
iniciativa para gestores e técnicos do Governo de Alagoas com o intuito de comunicar sobre o 
cronograma de implantação do projeto e às providências que todos os órgãos e entidades terão 
que adotar ao longo do projeto.  

Na oportunidade, a primeira fase do projeto foi composta pelos seguintes órgãos e 
entidades: Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio - SEPLAG, Secretaria 
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de Estado da Comunicação - SECOM, Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 
- SECTI, Controladoria Geral do Estado  CGE, Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, 
Secretaria de Estado do Trabalho e Emprego - SETE, Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
e dos Recursos Hídricos - SEMARH, Companhia de Saneamento do Estado de Alagoas - 
CASAL S/A, Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas - DETRAN/AL, Instituto do Meio 
Ambiente - IMA e Instituto de Identificação. Estes órgãos ofertaram os serviços que foi 
disponibilizado no lançamento do Guia para a sociedade, em janeiro de 2017. 

O projeto se encontra na segunda fase de implantação, contemplando dezesseis órgãos 
e entidades. Às demais fases do projeto acontecerão de julho a outubro/2017 (3ª), novembro a 
março/2018 (4ª) e abril à julho/2018 (5ª fase). 

3.2.3 Capacitações para técnicos dos órgãos e entidades do Governo de Alagoas 

Após a definição dos órgãos e entidades que farão parte de cada fase do projeto, os 
técnicos que representarão a instituição ao longo do projeto são selecionados mediante ofício. 
Desta forma, com a definição dos técnicos responsáveis dos órgãos e entidades de cada fase do 
projeto, a Seplag realiza duas capacitações com estes técnicos, com os seguintes objetivos: 

1. Capacitação conceitual: Explica os conceitos sobre o Guia de Serviços do Governo de 
Alagoas, apresentando o que é o projeto, o que a literatura define como serviço público 
e como as informações sobre serviços devem ser estruturados para a disponibilização 
no Guia. Nesta capacitação é utilizado uma planilha padronizada para catalogação de 
serviços; 

2. Capacitação operacional: Treinamento onde os capacitandos são instruídos sobre 
como cadastrar e gerenciar as informações sobre serviços e unidades de atendimento no 
Sistema Gerenciador do Guia de Serviços. 

Durante a capacitação conceitual, a Seplag destaca para os capacitandos que o Guia de 
Serviços seja alimentado e atualizado pelos órgãos e entidades mediante um fluxo de produção 
de informações sobre os serviços prestados, bem como para validação e disponibilização das 
informações.  

3.2.4 Preenchimento das planilhas padronizadas para cadastramento de serviços e 
unidades de atendimento 

A planilha de cadastramento de serviços, conforme a Figura 4, tem como finalidade 
facilitar a obtenção e organização das informações dos serviços, bem como contribuir com a 
documentação dos serviços públicos. Desta forma, a planilha é composta pelos seguintes 
tópicos:  

• Nome do serviço: este é o nome que aparecerá em destaque no título. Recomendações 
(recomendações deste tópico foram obtidas do “Guia de Serviços Públicos do Governo 
Federal17”): 

o Deve-se inserir títulos claros e bem descritivos, por exemplo, ao invés de inserir 
"Passaporte", é desejável que insira "Emissão de passaporte comum"  

o Padronizar os títulos para que tenham entre 20 e 65 letras (incluindo espaços), 
pois os mecanismos de busca não mostram frases maiores do que isso e para que 
tenhamos um padrão visual sempre que destacados; 

                                                 
17 Disponível em: https://portalservicos.gitbooks.io/guia-de-servicos-publicos-do-governo-
federal/content/dados_basicos.html 
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o Ter certeza que o título do serviço criado seja o oficial, sem duplicação, pois 
serviços com nomes muito parecidos podem confundir os cidadãos em uma lista 
de resultados; 

 

 
Figura 9 – Planilha padronizada de cadastramento de Serviços 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

• Nomes populares: listar nesse campo os nomes populares do serviço, ou seja, nomes 
que a população conhece e que são diferentes do nome oficial do serviço. Por exemplo: 
1º Carta de motorista, 1º CNH, 1º Habilitação. 

• Descrição do serviço: elaborar uma descrição resumida, objetiva e clara sobre o serviço. 
• Órgão: inserir o nome completo e a sigla da secretaria/órgão, responsável pelo serviço. 
• Unidades de Atendimento: inserir nome de todas as unidades de atendimento que 

oferecem o serviço (locais públicos onde o cidadão pode obter o serviço). 
• Público Alvo: inserir a que se destina o serviço. 
• Legislação: inserir os atos normativos que regulamentam o serviço (artigos e incisos). 
• Tempo estimado para realizar esse serviço: inserir o tempo total necessário para 

obtenção do serviço. 
• Comentários sobre exceções ou informações adicionais ao tempo estimado: inserir as 

exceções existentes que mudam o tempo estimado definido para o serviço. 
• Custo deste serviço: inserir se o serviço é gratuito ou pago. 
• Outras Informações: inserir as informações relevantes que não constam nos demais 

campos. 
• Solicitante: inserir quem são as pessoas que demandam o serviço, por exemplo: servidor 

ativo, servidor inativo, procurador, idosos com mais de 60 anos, etc. 
• Nº da etapa: inserir neste campo o número de ordem da etapa. 
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• Título da Etapa: inserir o nome da fase do serviço referente ao número de ordem da 
etapa. 

• Descrição da etapa: inserir uma breve descrição do que será realizado nesta etapa. 
• Custo da Etapa: inserir o valor a ser pago pelo serviço desta etapa, se não tiver custo, 

registrar neste campo a palavra “Gratuito”. 
• Meios de realização desta etapa: inserir todas as formas de realização desta etapa, tais 

como:  
o Online no site http://...; 
o Presencial nas unidades de atendimento; 
o Pelo telefone através do número 1234-5678. 

• Documentos necessários: inserir quais são os documentos requeridos para realização da 
etapa. 

• Casos de Exceções para o documento: inserir os casos que não seguem o padrão definido 
para a realização desta etapa. Por exemplo: 1ª via da identidade - BRASILEIRO 
NATURALIZADO E PORTUGUÊS: apresentar original ou cópia autenticada do 
Certificado de Naturalização ou Certificado de Igualdade de Direitos, além dos 
documentos descritos anteriormente.  

A planilha de cadastramento de unidades de atendimento, conforme a Figura 5, tem 
como finalidade facilitar a obtenção e organização das informações das unidades de 
atendimento, bem como contribuir com a documentação das unidades de atendimento e 
evidenciar de forma clara seu funcionamento. Desta forma, a planilha é composta pelos 
seguintes tópicos:  

• Nome da Unidade de atendimento: inserir o nome e a sigla do local onde é prestado o 
serviço. 

• Telefones: inserir todos os telefones da unidade de atendimento que o cidadão poderá 
ligar para obter informação sobre o serviço. 

• E-mail: inserir o e-mail para contato com a unidade de atendimento. 
• Endereço da unidade de atendimento: inserir o endereço completo da unidade de 

atendimento com as informações: logradouro, número, complemento, bairro, 
cidade/Estado, CEP, setor/andar/sala. 

• Horário: inserir o horário de segunda à sexta, que a unidade de atendimento presta 
serviço para o cidadão. 

 

 
Figura 10 – Planilha padrão de cadastramento de unidades de atendimento 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 
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3.2.5 Gerenciamento das informações no Sistema Gerenciador do Guia de Serviços 

Para o cadastramento e gerenciamento das informações sobre os serviços e unidades de 
atendimento no Sistema Gerenciador do Guia de Serviços é necessário obter os dados de acesso 
(login e senha), os quais são criados mediante solicitação dos órgãos e entidades à equipe 
técnica do Guia de Serviços, lotada na SEPLAG. Mediante este acesso, os técnicos dos órgãos 
e entidades ficam aptos a transpor às informações catalogadas nas planilhas padronizadas para 
o Sistema conforme as Figuras 11 e 12. 

 

 
Figura 11 – Tela de Gerenciamento de Serviços no Sistema Gerenciador 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

O Sistema Gerenciador estabelece três perfis de acesso: Mantenedor, Coordenador 
Local e Administrador Geral. O perfil Mantenedor possui a permissão apenas de cadastrar e 
editar informações no sistema e salvá-las, e o Coordenador Local possui a permissão tanto de 
cadastrar informações no sistema, quanto de publicar na Web as informações cadastradas 
relacionadas ao seu órgão e entidade, enquanto que o Administrador Geral possui todas as 
permissões de manipulação do sistema. Na próxima subseção será apresentado o fluxo de 
produção das informações para o Guia de Serviços.  
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Figura 12 - Tela de Gerenciamento de Unidades de Atendimento no Sistema Gerenciador.  

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 
 

3.2.6 Produção das informações para o Guia de Serviços do Governo de Alagoas 

O fluxo de produção e validação das informações é realizado mediante o uso da planilha 
padrão para cadastramento e validação das informações sobre os serviços, bem como, o Sistema 
Gerenciador do Guia de Serviços publicação das informações cadastradas na planilha. Para a 
execução do fluxo, o órgão deverá seguir os seguintes passos: 
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Figura 13 – Etapas do fluxo de cadastramento de informações no Guia de Serviços do Governo de Alagoas.  

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

3.2.7 Divulgação e disseminação do Guia de Serviços 

Após a incorporação de novos serviços e unidades de atendimento devem ser efetuadas 
ações de divulgação do Guia de Serviços. Esta divulgação pode ser feita sobre informações 
gerais do projeto Guia de Serviços, bem como sobre informações específicas dos serviços de 
cada órgão a ser realizada pela assessoria de comunicação do respectivo órgão. 

A divulgação tem sido realizada mediante matérias jornalísticas ou elementos visuais 
divulgados nas mídias sociais. Para apoiar às ações de foram criados diversos elementos visuais 
que podem ser utilizadas por pessoas interessadas. A Figura 14 apresenta os materiais impressos 
disponibilizados para cada divulgação presencial do Guia em cada órgão/entidade participante 
do processo de implantação. Na Figura 15 estão os Banners Web utilizados na divulgação da 
plataforma em sites institucionais, e a Figura 16 apresenta as artes para divulgação nas mídias 
sociais.  
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Figura 14 – Kit para impressos de divulgação 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

 
Figura 15 – Banners Web 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 
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Figura 16 – Kit para divulgação em mídias sociais 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

4 Resultados 

Este trabalho resultou na estruturação e disponibilização de uma plataforma digital 
denominada “Guia de Serviços do Governo de Alagoas” disponível na web no endereço 
(www.servicos.al.gov.br). A plataforma atua como um catálogo de informações sobre serviços 
e instituições governamentais, unidades e centrais de atendimento ao cidadão, cujo projeto foi 
iniciado em 2015, lançado para a sociedade em janeiro de 2017 e atualmente está em expansão 
para todo Governo de Alagoas. 

Enquanto solução tecnológica, o “Guia de Serviços” é composto por dois módulos: (i) 
Sistema de Gerenciamento de informações sobre serviços e unidades de atendimento e (ii) 
Interface de apresentação dos dados e informações, que é a parte de acesso público ao “Guia de 
Serviços”. Esta solução teve como referência principal a Plataforma de Serviços Públicos do 
Governo Federal, responsável pelo Portal de Serviços do Governo Federal (GONÇALVES e 
RICCIARDI, 2016). 

O Guia de Serviços atua como um “instrumento de integração governamental com foco 
nas informações que o governo precisa ofertar à sociedade com qualidade e tempestividade”. 
Busca reunir e coordenar a participação dos órgãos e entidades do Governo do Estado num 
modelo colaborativo de produção e disponibilização de informações sobre serviços e o projeto 
visa implementar um dos compromissos do Governo Renan Filho conforme apresentado 
anteriormente. 

A partir desta plataforma, foram disponibilizados diversos benefícios ao governo e para 
a sociedade conforme tópicos a seguir. 

4.1 Disponibilização de ambiente integrado de relacionamento entre Governo e 
Sociedade, mediante a consolidação de dados e informações sobre serviços e 
unidades de atendimento governamentais numa única plataforma 

O BID (2016a) aponta que um grande obstáculo para uma melhor oferta de serviços do 
Governo para a sociedade está na sua fragmentação institucional. É comum a proliferação de 
estruturas verticais com culturas e lógicas administrativas diferentes. E infelizmente, a adoção 
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de novos recursos de TICs nestas instituições, que poderiam ter minimizado tais problemas, 
terminaram por agravá-los, resultando na criação de diversos “silos de informações”, 
fragmentadas em bases de dados e inúmeros sítios institucionais. (BID 2016a, pg. 23-24). 

No estudo Gobiernos que Sirven (BID 2016a, pg. 35), que analisou dez experiências 
exitosas voltadas a oferta de serviços públicos, foram identificados três vetores que são 
indutores na mudança para a melhoria da oferta de tais serviços que são a integração, a 
simplificação e a gestão. (BID 2016a, pg. 35). Neste contexto, o Guia de Serviços do Governo 
de Alagoas atua como instrumento de integração e consolidação da oferta de serviços estaduais. 
Para esta consolidação, foi desenvolvido um método onde tais informações de alta relevância 
foram padronizadas e integradas num único ambiente, permitindo a comparabilidade, a 
validação coletiva, bem como gerar oportunidades de melhorias, considerando que tais 
informações passam a estar disponíveis ao alcance de todos.  

Para esta integração, foram desenvolvidas várias atividades como reuniões de 
alinhamento, capacitações e atividades de avaliação do desenvolvimento do projeto. Além 
disso, os técnicos dos órgãos e entidades envolvidos na catalogação, publicação e 
disponibilização das informações encontram-se reunidos de forma online através de um 
ambiente próprio numa ferramenta de mensageria, onde às atividades relacionadas ao 
andamento do projeto são disseminadas e discutidas. 

Além disso, de forma inédita, o Governo do Estado de Alagoas passa a dispor da 
oportunidade de padronizar a uniformizar as informações sobre serviços e respectivamente a 
comunicação entre os próprios servidores e entre os servidores e a sociedade, que passarão a 
dialogar a partir da mesma informação que está disponível no Guia de Serviços. 

4.2 Um ambiente para ampliação das políticas de transparência e proximidade do 
Governo de Alagoas 

Com o advento da Lei de Acesso à Informação - LAI, o Brasil passou a dispor de 
mecanismo legal que instituiu a transparência e o acesso à informação como regra na 
Administração Pública. Desta maneira, a catalogação e disponibilização de informações sobre 
serviços e unidades de atendimento vem ao encontro deste mandamento legal, por viabilizar o 
cumprimento do dever de divulgar informações desta natureza que são de alto interesse 
coletivo, produzidos pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual. 

4.3 Possibilidade do escrutínio público quanto a forma de como os serviços são 
oferecidos atualmente pelo Governo do Estado 

Um dos principais benefícios da Transparência das informações públicas é a 
possibilidade de escrutínio por parte da população. Esta possibilidade de avaliação crítica por 
parte da sociedade é benéfica por proporcionar oportunidades para: 

• Analisar a conformidade entre a forma que os serviços estão sendo ofertados com as 
informações disponibilizadas no Guia de Serviços; 

• Avaliação do nível de relevância de determinado serviço ofertado para o público 
beneficiado; 

• Avaliação da qualidade do serviço presencial ofertado, bem como a capacidade da 
estrutura disponível nas unidades de atendimento; 

• Possibilidade de proposição de melhorias, ou até um redesenho, na forma que 
determinados serviços são disponibilizados; 

• Abertura para que a sociedade se aproprie dos serviços ofertados, demandando 
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melhorias contínuas na sua oferta. 

4.4 Maior comodidade ao cidadão que passa a dispor online de informações necessárias 
a utilização dos serviços governamentais 

Na pesquisa sobre “Utilização de Serviços Públicos” desenvolvida no âmbito da 
metodologia do projeto, 53% do público respondeu que o principal meio para obtenção de 
informações sobre serviços públicos são os sites oficiais do Governo. Complementarmente, na 
pesquisa realizada pelo BID (2016b, pg. 57-58) a respeito dos canais preferenciais para a oferta 
de serviços públicos, os canais online são preferenciais em todos os critérios demográficos e 
socioeconômicos analisados conforme explanado no Quadro 1. 

Com base nessas premissas, o Guia de Serviços do Governo de Alagoas está 
contribuindo não apenas para a consolidação de informações sobre os serviços públicos e 
unidades de atendimento do Governo do Estado, mas também para a disponibilização online de 
informações que anteriormente não estavam sequer disponíveis. Além disso, todos os serviços 
catalogados obedecem a um modelo de dados e informações, conforme apresentado na seção 
3, que visa padronizar e simplificar o entendimento das informações por parte do cidadão. 

 

 Presencial Telefônico Online Não identificou a preferência 

Gênero 

Feminino 2,15% 12,34% 39,80% 45,71% 

Masculino 4,09% 11,82% 43,70% 40,38% 

Faixa etária 

18-24 3,07% 12,08% 40,54% 44,31% 

25-29 2,54% 11,60% 42,48% 43,38% 

30-39 2,31% 9,20% 45,14% 43,34% 

40-49 3,12% 13,83% 40,56% 42,49% 

50-59 3,73% 15,01% 36,41% 44,85% 

+ de 60 2,78% 17,86% 30,85% 48,51% 

Nível socioeconômico 

Alto 1,67% 10,47% 53,72% 34,14% 

Médio 2,58% 11,34% 44,45% 41,63% 

Baixo 3,30% 12,95% 37,28% 46,46% 

Média 2,79% 12,17% 41,06% 43,96% 

Tabela 1 - Canal de preferência para acesso aos serviços públicos por gênero, faixa etária e nível 
socioeconômico 

Fonte: BID (2016b, pg. 58). Traduzido pelos autores. 
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Neste contexto, a interface do Guia de Serviços do Governo de Alagoas disponibiliza 
diversos recursos de navegabilidade, interatividade e acessibilidade visando simplificar a 
utilização de tais informações conforme apresentaremos a seguir: 

4.4.1 Visão integrada da oferta de serviços governamentais 

A página inicial do Guia de Serviços apresenta uma visão integrada da oferta de serviços 
ofertados pelo Governo do Estado de Alagoas. O menu principal disponibiliza o acesso a todos 
os serviços disponíveis, respectivas instituições responsáveis, bem como às centrais e unidades 
de atendimento ao cidadão conforme apresentado na Figura 17. 

 

 
Figura 17 – Tela inicial do Guia de Serviços do Governo do Estado de Alagoas 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 
Abaixo do menu, está disponível uma barra de navegabilidade (breadcumb) que 

apresenta o nível de localização da página dentro da estrutura de páginas do Guia. Em destaque, 
está disponível uma ferramenta de busca por serviços. Os menus à esquerda apresentam os 
filtros e ao centro, os 15 serviços em destaque, que são previamente configurados no Sistema 
Gerenciador do Guia de Serviços.  

Cada serviço é identificado com seu título, palavras-chave que associam os serviços às 
respectivas temáticas relacionadas. A partir da página inicial, é possível verificar todos os 
serviços do Guia através da paginação, da busca ou ainda da seção “Serviços”. 

4.4.2 Busca integrada e inteligente de serviços 

A plataforma conta com uma busca integrada e inteligente sobre toda a base de serviços 
cadastrados. A ferramenta de busca localiza os serviços por título, descrição e ainda por nomes 
populares, palavras-chave cadastradas no Sistema Gerenciador do Guia de Serviços que 
permitem que um serviço seja identificado não apenas pelo seu título oficial, mas também por 
termos e expressões pelo qual é conhecido popularmente. 
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Figura 18 – Apresentação de resultado da busca inteligente do Guia de Serviços do Governo do Estado de 

Alagoas 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

No exemplo da Figura 18, a busca pela palavra “maternidade” resultou dinamicamente 
na disponibilidade de quatro serviços de licenças para gestantes. Ou seja, houve uma associação 
inteligente do termo “maternidade” com o conceito de “gestante”. 

4.4.3 Acesso aos serviços por temática, público-alvo, órgão prestador e unidade de 
atendimento 

A plataforma dispõe de quatro tipos de filtros. No menu à esquerda, é possível verificar 
hiperlinks para as temáticas que possuem serviços com respectivas quantidades. A mesma 
lógica é aplicada na filtragem de serviços por público-alvo. 

 

 
Figura 19 – Apresentação de resultado do filtro de serviços pela temática “licenças” no Guia de Serviços do 

Governo do Estado de Alagoas 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 
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Ademais, ao acessar cada órgão ou unidade de atendimento, automaticamente são 
exibidos os respectivos serviços disponibilizados pelo órgão ou unidade conforme ilustrado na 
Figura 20. 

 

 
Figura 20 – Apresentação dos serviços disponibilizados por um órgão cadastrado no Guia de Serviços do 

Governo do Estado de Alagoas 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

4.4.4 Informações consolidadas sobre serviços, unidades de atendimento e órgãos e 
entidades governamentais 

 
Figura 21 – Apresentação da relação de serviços disponibilizados no Guia de Serviços do Governo do Estado de 

Alagoas 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 
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O acesso à totalidade das informações disponíveis pode ser feito através dos hiperlinks 
do menu superior. A seção “serviços” apresenta a relação de todos os serviços cadastrados, que 
podem ser acessados mediante a lista corrida e paginada, por seleção da primeira letra do nome 
ou pelo recurso de busca. Para as Unidades de Atendimento, foi implementada uma lógica 
similar. 

A seção “órgãos” apresenta a relação das instituições que disponibilizam informações 
sobre seus serviços e unidades de atendimento. Cada órgão é identificado com sua logo que 
podem ser acessados mediante a lista corrida e paginada, por seleção da primeira letra do nome 
ou pelo recurso de busca. 

 

 
Figura 22 – Apresentação da relação de órgãos disponibilizados no Guia de Serviços do Governo do Estado de 

Alagoas 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

4.5 Disponibilização de dados sobre serviços e unidades de atendimento em formato 
processável por máquina (via API) 

 
Figura 23 – Apresentação da interface de programação (API) do Guia de Serviços do Governo do Estado de 

Alagoas 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 
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Em cumprimento aos recursos avançados da Lei de Acesso à Informação, em especial 
ao seu Art. 8º, §3º, todas as informações cadastradas no Guia de Serviços são disponibilizadas 
automaticamente em formato processável por máquina através de uma interface de 
programação (API REST).  

Tal mecanismo proporciona interoperabilidade do Guia de Serviços com outras 
plataformas computacionais como aplicativos para dispositivos móveis conforme a Figura 23. 
Através desta API, conforme o plano de implantação do Guia de Serviços, todos os sítios do 
Governo de Alagoas exibirão online às respectivas informações dos seus serviços e unidades 
de atendimento diretamente da base de dados e informações do Guia. 

4.6 Acessos ao Guia de Serviços do Governo de Alagoas 

No período de fevereiro a maio de 2017, o Guia de Serviços recebeu 11.547 visitas, 
sendo 99,4% deste total oriundo do Brasil conforme a Figura 18. Às visitas oriundas do estado 
de Alagoas concentram 71,4% e a plataforma já foi acessada de todas as Unidades Federativas 
do Brasil. Em média cada visitante acessa 3,37 páginas da plataforma o que resultou mais de 
38 mil informações acessadas no período. 

 

 
Figura 24 - Estatísticas de acesso ao Guia de Serviços do Governo do Estado de Alagoas 

Fonte: Google Analytics, 2017 

Segundo a ferramenta de análise, a faixa etária que mais acessa o Guia de Serviços está 
entre 25 a 44 anos, respondendo por mais de 50% das visitas. Quanto ao gênero, os homens 
representam 53,7% das visitas. O acesso do gênero masculino chegou a ser de 61% até o mês 
de abril, cuja proporção foi reduzida, dentre outros fatores, pela inserção de novos serviços 
voltados ao público feminino. 
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Quanto aos dispositivos de acesso, aproximadamente 40% dos acessos são oriundos de 
dispositivos móveis (smartphones ou tablets). Cumpre destacar que todas as páginas são 
responsivas, ou seja, adaptam-se ao tamanho da tela de qualquer dispositivo conforme 
exemplificado na Figura 25. 

 

 
Figura 25 – Tela responsiva do Guia de Serviços do Governo do Estado de Alagoas 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

O Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/AL) concentra cerca de 23% das 
visitas aos serviços disponibilizados na plataforma. Este órgão também possui o serviço mais 
acessado (2ª via da Carteira Nacional de Habilitação). Considerando que o Guia de Serviços 
ainda está na segunda fase de sua implantação, com a inclusão de outras instituições que ofertam 
serviços de grande demanda social, como às Secretarias da Educação, da Saúde, da Segurança 
Pública, da Assistência Social e às instituições policiais, estima-se que tais estatísticas terão 
bastante variações ao longo dos próximos meses. 

Por outro lado, cumpre destacar que tais estatísticas proporcionam a gestão 
governamental o monitoramento integrado dos serviços que estão sendo mais demandados pela 
população. De um lado, tal informação subsidia a adoção de medidas para o fortalecimento e 
aprimoramento da qualidade dos serviços mais demandados.  
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Gráfico 6 – Estatísticas de acesso aos serviços disponibilizados no Guia de Serviços por órgão no período 

fevereiro a maio de 2017 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir do Google Analytics (2017). 

 

 
Gráfico 6 – Estatísticas de acesso aos serviços disponibilizados no Guia de Serviços no período fevereiro a maio 

de 2017 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir do Google Analytics (2017). 

5 Conclusões 

Conforme apresentado, a catalogação e disponibilização da oferta de serviços públicos, 
além de estar sendo um compromisso dos governos nacionais e subnacionais em todo o mundo, 
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vem ao encontro das mais modernas diretrizes voltadas à Transparência Pública, e ainda, 
consiste na produção de informações de grande interesse da sociedade em geral. 

No Brasil, apesar do histórico e de grandes avanços na Administração Pública Federal 
e em algumas unidades subnacionais, percebe-se que do ponto de vista Federativo, a qualidade 
na oferta da informação e dos serviços públicos digitais não ocorre de forma coordenada, ou 
seja, não há uma agenda nacional permanente voltada a este fim, em que pese a sociedade 
brasileira estar cada vez mais exigente no que tange a qualidade dos serviços públicos. 

A experiência de Alagoas, descrita neste artigo, demonstra os passos iniciais para que 
uma unidade subnacional venha a desenvolver com este propósito. O primeiro passo consiste 
de uma catalogação de informações sobre serviços e unidades de atendimento respeitando o 
conhecimento e a legislação vigente no assunto. Além disso, é de fundamental importância que 
todos estes dados catalogados estejam em formatos abertos, pois além de cumprir o que 
determina a Lei de Acesso à Informação, esta base de dados sobre serviços torna-se apta para 
interoperar com outras bases de serviços em nível federal, estadual ou municipal. 

A interoperabilidade entre serviços públicos consiste num desafio para as nações, 
especialmente para o Brasil, pois, às unidades subnacionais consomem serviços federais e por 
outro lado, existem inúmeros serviços de mesma natureza (ex: concessão de uma licença médica 
para um servidor público) que são ofertados de forma bastante distinta entre as Unidades 
Federativas. A interoperabilidade destas informações permitirá não apenas a comparabilidade 
entre serviços semelhantes, bem como discussões e ações nacionais voltadas à melhoria de tais 
serviços, gerando grandes benefícios para a população. 

Iniciativas recentes como a do Governo do Estado de Alagoas renovam a necessidade 
que o Brasil fortaleça a pauta do Governo Digital como tema prioritário na agenda nacional, 
fortalecendo iniciativas como o Programa GESPÚBLICA, resgatando e atualizando iniciativas 
como o Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados 
Brasileiros e do Distrito Federal (PNAGE) e ainda, expandindo em nível nacional às diretrizes 
da recém lançada “Plataforma de Cidadania Digital”, do Governo Federal rumo a uma 
federação de serviços públicos no Brasil. 
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