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PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

Título 

 

Governança Eletrônica: Análise do portal institucional do Instituto Federal de Rondônia  

 

Resumo 

 

Uma das novas tendências da administração pública tem sido a governança, 

que se revela como um meio de administrar ou governar se baseando nos pilares da 

transparência, equidade, responsabilidade e prestação de contas. As boas práticas 

de governança promovem a confiabilidade nas ações da organização, reduzindo 

problemas de assimetria informacional e, consequentemente, conflitos de agência 

(MACHADO; FERNANDES; BIANCHI, 2016). Nessa esfera, existe a governança 

eletrônica (GE) aplicada e associada à implementação de mecanismos de 

participação social nos websites.  

Diante disso, este estudo comprometeu-se em analisar a GE do Instituto 

Federal de Rondônia (IFRO) por meio do seu portal eletrônico. Para isso, mensurou-

se o índice de GE, firmando-se em 50 práticas de conteúdo, serviço, participação 

cidadã, privacidade e segurança, e, usabilidade e acessibilidade, propostas pelos 

autores Gomes, Moreira e Silva Filho (2020), que se adaptaram ao modelo de Mello 

e Slomski (2010).  

Com essa análise, verificou-se as lacunas existentes no portal como a ausência 

de informações sobre as políticas da instituição e da educação nacional, sobre a 

totalidade dos serviços prestados, a desatualização dos dados setoriais e 

orçamentários, a desorganização devido a conteúdos dispersos e outros. A partir 

disso, arrolou-se várias ações que pudessem ser executadas com o intuito de alcançar 

melhorias a GE do IFRO com base no índice proposto. Portanto, a fim de minimizar 

os problemas encontrados, sugere-se à instituição essa proposta de intervenção. 

 

Público-alvo da Iniciativa 
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Essa pesquisa foi aplicada no Instituto Federal de Rondônia (IFRO), instituição 

atuante na educação a distância e educação presencial em vários municípios do 

Estado de Rondônia. 

Como o objeto do estudo é a governança eletrônica do portal institucional, este 

produto é direcionado à Assessoria de Comunicação, setor da Reitoria responsável 

pela manutenção do website. 

 

Descrição da situação-problema  

 

As organizações públicas brasileiras, na busca por melhores resultados e 

satisfação no atendimento às necessidades de seus usuários, impõem-se a eficiência 

em suas atividades. Com esse propósito, vêm-se aumentando a interação com os 

cidadãos, a partir o uso de tecnologias da informação e comunicação em seus 

serviços, por meio de portais eletrônicos em websites (BARBOZA; NUNES; SENA, 

2000; CASTELLS, 2002; MEDEIROS; GUIMARÃES, 2006). A interação pelos 

websites entre o governo e os cidadãos vem permitindo à administração pública o 

aprimoramento da boa governança pelo governo eletrônico (MELLO, 2009). 

Dentre os estudos exploram a governança eletrônica das organizações 

públicas que envolvem TICs à sua prestação de serviços eletrônicos, foram 

exploradas as boas práticas de GE apresentada por Gomes, Moreira e Silva Filho 

(2020), que adaptaram o modelo proposto por Mello e Slomski (2010) em autarquias 

e fundações vinculadas ao Ministério da Educação (MEC). Os autores avaliaram e 

classificaram as organizações conforme o atendimento, ou não, das práticas 

evidenciadas, demonstrando que as 108 organizações investigadas não atenderam 

100% das boas práticas de governança.  

Conforme o modelo utilizado, as práticas são divididas em cinco grupos: 

Conteúdo, tratando de acesso a informações de contato, a documentos públicos e 

afins; Serviço, tratando da capacidade dos usuários em interagir e acessar os serviços 

online; Participação cidadã, tratando dos mecanismos que os cidadãos podem 

participar no governo online; Privacidade e Segurança, tratando das políticas de 

privacidade e questões relacionadas com integridade e autenticação; Usabilidade e 

Acessibilidade, tratando dos elementos tradicionais das páginas, como formulários e 
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ferramentas de pesquisas, e dos desafios em disponibilizar o acesso àqueles que 

possuem limitações físicas. 

Em meio aos órgãos vinculados ao MEC, estão os Institutos Federais (IFs) que 

apresentaram muitas lacunas em suas avaliações. Como organizações públicas, os 

IFs devem se aproximar da sociedade civil regional em suas gestões, de modo a 

promover melhorias na qualidade da prestação de seus serviços. Selecionado nessa 

pesquisa, o Instituto Federal de Rondônia (IFRO), presente em vários municípios do 

Estado de Rondônia, atuando com educação a distância e educação presencial, 

ocupante da quinquagésima quinta posição no ranking das 108 instituições, 

apresentou resultado insatisfatório ao apresentar uma diferença de 10,67%, quanto 

ao índice de GE, em relação à primeira colocada, Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

Diante disso, entendendo que há possibilidade de melhoria da instituição no 

tangente à capacidade de avanço quanto às práticas de GE e apresentar melhores 

resultados em futuras avaliações, o presente estudo focou na avaliação e revisão da 

GE do IFRO, visando identificar quais medidas podem ser tomadas para aperfeiçoar 

sua governança eletrônica. 

 

Objetivos 

 

O objetivo geral deste estudo é analisar a governança eletrônica do Instituto 

Federal de Rondônia por meio de seu portal eletrônico. 

Assim, como objetivos específicos, temos:  

• Mensurar o índice de GE, conforme modelo adaptado por Gomes, Moreira 

e Silva Filho (2020) para organizações vinculadas ao MEC, do portal 

institucional do IFRO; 

• Verificar as lacunas de GE do IFRO a partir da identificação das práticas 

implantadas, totalmente ou parcialmente, e as não implantadas; 

• Relacionar quais ações poderiam ser implementadas para aumentar o 

índice de GE encontrado e apresentar uma proposta à instituição; 

• Elaborar uma proposta de intervenção contendo uma lista de boas práticas 

e ações que permitiriam que o índice de GE da instituição elevasse, em pelo 

menos, 10% comparados ao resultado em pesquisa anterior. 
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Análise/Diagnóstico da Situação-problema 

 

A análise dessa pesquisa concentrou-se no portal institucional 

(portal.ifro.edu.br), mas o IFRO também utiliza mídias sociais (Facebook, Instagram, 

Youtube e Twitter) para se comunicar com a comunidade. Entretanto, diferente do 

portal institucional, as mídias sociais podem ser encontradas também para cada 

unidade do Instituto. Considerando isso, confirma-se que todas as práticas foram 

consideradas aplicáveis ao portal institucional do IFRO, mesmo que algumas tenham 

sido identificadas em sistemas ou mídias sociais. 

Analisada cada prática e mensurada conforme o método proposto, evidenciou-

se que a instituição apresentou problemas como a ausência de informações sobre as 

políticas da instituição e da educação nacional, sobre a totalidade dos serviços 

prestados e sobre materiais em outros idiomas e de auxílio à navegação do portal; a 

desatualização dos dados setoriais e orçamentários, além dos calendários 

acadêmicos; a desorganização devido a conteúdos dispersos; a ausência de 

padronização quanto aos meios de comunicação com o usuário; a falta de integração 

entre os conteúdos; a limitação de conteúdo atrelado somente ao IFRO; a ausência 

de transparência quanto às políticas de segurança e privacidade; e, as poucas 

práticas de participação popular, não tendo, por exemplo, boletins informativos e 

pesquisa de satisfação referente aos serviços e eventos em geral. 

O índice geral de governança do IFRO foi de 1,94. Analisando por cada grupo, 

em uma escala de 0 a 3, o fator Conteúdo obteve 2,2 (2º lugar), Serviço 2 (3º lugar), 

Participação Cidadã 0,57 (5º lugar), Privacidade e Segurança 1,33 (4º lugar) e, por 

último, Usabilidade e Acessibilidade apresentou 2,35 (1º lugar).  

O Gráfico 01, a seguir, representa o índice de GE por grupo de acordo com a 

escala do modelo utilizado. 
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Gráfico 01 - Índice de governança eletrônica por grupo 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Observados os resultados referentes aos índices por grupo, o portal do IFRO 

demonstrou melhor atendimento às práticas de conteúdo, serviços, usabilidade e 

acessibilidade. Por outro lado, os resultados das práticas direcionadas à participação 

cidadã e à privacidade e segurança ficaram abaixo da média. Destaca-se que o pior 

resultado é aquele que representa a democracia eletrônica. Isso se justifica devido às 

poucas oportunidades de interação com a comunidade no portal. 

 

Recomendações de intervenção 

 

Esse produto técnico tem como finalidade propor ações aos gestores do 

Instituto Federal de Rondônia (IFRO), no intuito de promover a melhoria de 

governança, por meio da aplicação de boas práticas no portal institucional. Visa 

contribuir, sob o aspecto gerencial, uma visão aos tomadores de decisão sobre o nível 

de atendimento do IFRO quanto às boas práticas de governança eletrônica. E também 

apresentar ações reais à instituição, podendo servir como base para o 

desenvolvimento de outros projetos da gestão. Além disso, sob o aspecto 

governamental, é possível contribuir para política de governança da administração 

pública federal com um conjunto de práticas que pode ser associado como mecanismo 

para melhoria do desempenho das organizações, alimentando o valor público.  

As recomendações foram baseadas conforme pesquisa de Gomes, Moreira e 

Silva Filho (2020) adaptada a partir do modelo de Mello e Slomski (2010). Nessa 

pesquisa, em valor absoluto, o índice do IFRO correspondia a 2,46, porém uma nova 

avaliação realizada pela pesquisadora utilizando o mesmo método, identificou um 
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índice menor, correspondente a 1,94. A redução compreendia um défice maior de 21% 

comparado ao resultado anterior. 

Dessa forma, as propostas sugeridas foram divididas em três cenários: o 

Cenário A, que propõe uma retomada ao patamar anterior, promovendo um 

crescimento de 10% do índice encontrado; o Cenário B, que propõe uma 

complementação de ações que buscam elevar o índice em 30%, de modo a atingir o 

valor absoluto proposto inicialmente em consonância com objetivo desta pesquisa; e 

o Cenário C, que propõe a possibilidade de um cenário utópico em que todas as 

práticas são atendidas e implantadas em sua totalidade. 

Diante do exposto, o Quadro 01, a seguir, resume todas as práticas e ações 

recomendadas agrupadas por grupos de acordo com os cenários elaborados: 

 

Quadro 01 - Práticas e ações necessárias em cada cenário 

Cenário Grupo Práticas Ações 

Cenário A 

Conteúdo 

Disponibilizar as 
políticas da instituição, 
como formas de 
financiamento de 
bolsas/ pesquisas, 
linhas de pesquisa, 
programas e ações de 
sua competência 

Inserir informações sobre as políticas 
da instituição 

Informar todos os tipos de auxílios e 
bolsas oferecidos 

Desenvolver um ambiente de 
apresentação dos programas da 
pesquisa 

Informar as linhas de pesquisas e as 
formas de participação dos alunos 

Desenvolver um ambiente de 
apresentação dos projetos da extensão 

Disponibilizar 
calendários de eventos 
da instituição, quadros 
de 
anúncios/informativos 
etc. 

Concentrar os comunicados no quadro 
de avisos de cada campi 

Inserir mais atividades no quadro de 
eventos de cada campi 

Inserir calendários acadêmicos 
atualizados 

Ampliar as classificações ou tags das 
notícias 

Participação 
Cidadã 

Disponibilizar um e-mail 
para contato com a 
descrição da política 
adotada de resposta 

Abrir canal de comunicação direta com 
qualquer cidadão 

Definir regras de uso e níveis de serviço 
para as respostas 

Disponibilizar link para 
que cidadãos informem 
fatos imprevistos, 
utilizando o site como 
um mecanismo de 
alerta para problemas 
naturais ou provocados 
pelo homem 

Criar um ambiente de participação ativa 
voltado para fatos imprevistos 

Definir a forma dessa participação ativa 

Destacar alertas de informações 
relevantes de incidentes 

continua 
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Cenário A 

Participação 
Cidadã 

Divulgar boletim 
informativo periódico que 
mostre oportunidades 
para cidadãos 
participarem de atividades 
promovidas pela 
instituição 

Criar um boletim informativo 
(newsletter) para a sociedade 

Definir conteúdo e frequência dos 
informativos 

Divulgar no portal o boletim e o 
método de inscrição para recebê-lo 

Privacidade e 
Segurança 

Declarar a política de 
privacidade (no site, em 
edital ou documento 
similar), descrevendo os 
tipos de informações 
recolhidas e políticas de 
utilização e partilha, 
identificando os coletores 
em todas as páginas que 
aceitam os dados, além 
da data em que a política 
de privacidade foi 
revisada 

Divulgar a política de privacidade e, 
se não houver, elaborar uma 

Informar os tipos de informações 
recolhidas e armazenadas pelo IFRO 

Informar os meios de captação de 
dados que o IFRO efetua 

Informar os casos de uso e 
divulgação desses dados 

Cenário B 

Conteúdo 

Disponibilizar 
informações públicas 
sobre orçamento, como 
recursos financeiros, 
execução orçamentária, 
informações das 
licitações em andamento, 
editais etc. 

Inserir informações sobre recursos 
financeiros e execução orçamentária 

Retirar ou reformar a seção 
“Orçamento e Finanças” 

Atualizar as informações sobre 
orçamento e finanças no Painel de 
Indicadores 

Disponibilizar arquivos de 
áudio e vídeo de eventos 
públicos, palestras, 
encontros etc.  

Associar link de vídeos em todos os 
casos que houver 

Disponibilizar versão em 
língua portuguesa dos 
documentos produzidos 
em língua estrangeira 

Providenciar a tradução de 
documentos estrangeiros difundido 
no portal 

Divulgar as traduções junto aos 
documentos estrangeiros 

Serviço 

Esclarecer aos cidadãos, 
na página principal, quais 
são os serviços prestados 

Disposição de informação clara e 
atualizada sobre os serviços 
prestados 

Disponibilizar notícias e 
informações sobre 
políticas públicas em 
educação 

Ampliar o escopo das notícias 
publicadas incluído fatores externos 
influenciadores 

Criar um ambiente dedicado às 
políticas públicas em educação 

Divulgar as políticas públicas do MEC 
e o impacto no IFRO 

Disponibilizar nomes, e-
mails, telefones e 
endereços para 
solicitação de 
informações de acordo 
com as competências dos 
setores da instituição 

Atualizar nomes, e-mails, telefones e 
endereços dos servidores 
responsáveis pelos setores da 
instituição 

continua 
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Cenário B 

Participação 
Cidadã 

Realizar pesquisas de 
satisfação e opinião 
para verificar a 
percepção de cidadãos 
quanto aos serviços 
prestados pela 
instituição 

Criar mecanismos de consulta à 
população (enquetes, formulários, etc.) 

Realizar pesquisas de satisfação e 
opinião quanto aos serviços prestados 

Realizar pesquisas 
prévias para coleta de 
sugestões de cidadãos 
sobre decisões de 
impacto social a serem 
tomadas pela 
instituição 

Realizar pesquisas prévias para coleta 
de sugestões sobre decisões de 
impacto social 

Permitir a avaliação de 
eventos em geral, como 
cursos, treinamento, 
palestras etc., 
promovidos pela 
instituição 

Permitir a avaliação de eventos em 
geral 

Divulgar resultados de todas as 
pesquisas realizadas 

Elaborar relatório periódico dos 
procedimentos de mudanças 
estipulados com base nos resultados 
dessas pesquisas 

Privacidade e 
Segurança 

Permitir que o usuário 
revise dados pessoais e 
corrija registros de 
informações 
incompletas ou erradas 

Criar base de conhecimento sobre 
procedimentos de alteração de dados 
pessoais 

Disponibilizar a informação no sistema 
SUAP 

Disponibilizar a informação na página 
do Aluno no portal 

Usabilidade e 
Acessibilidade 

Indicar público-alvo do 
site, com canais 
personalizados para 
grupos específicos, 
como cidadãos, 
empresas, órgãos 
públicos ou assuntos 
específicos, como 
publicações, educação 
básica, educação 
superior etc. 

Reformular os canais personalizados 
existentes 

Acrescentar canais personalizados para 
empresas, fornecedores, outros órgãos 
e/ou modalidades de ensino 

Disponibilizar tutoriais e 
auxílios à navegação, 
como índices de A Z, 
perguntas frequentes 
ou similares 

Elaborar guia de navegação pelas 
páginas do portal 

Disponibilizar 
explicação para siglas, 
abreviaturas e palavras 
incomuns 

Elaborar um dicionário de siglas, 
abreviaturas e palavras comum 

 

Elaborar perguntas frequentes e 
respostas que abranjam todo o escopo 
do portal 

Divulgar todas essas informações em 
cada grupo personalizado 

continua 
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Cenário C 

Conteúdo 

Disponibilizar arquivos de áudio e vídeo de eventos públicos, 
palestras, encontros etc. 

Disponibilizar versão em língua portuguesa dos documentos 
produzidos em língua estrangeira. 

Serviço 

Disponibilizar notícias e informações sobre políticas públicas em 
educação. 

Permitir o registro para geração de boletos para pagamento 
relacionado a participação em eventos promovidos pela 
instituição, ou direcionar para sistemas que permitam esse 
registro. 

Publicar os editais de abertura de licitações e seus respectivos 
resultados. 

Participação 
Cidadã 

Divulgar boletim informativo periódico que mostre oportunidades 
para cidadãos participarem de atividades promovidas pela 
instituição. 

Disponibilizar um e-mail para contato com a descrição da política 
adotada de resposta. 

Realizar pesquisas prévias para coleta de sugestões de cidadãos 
sobre decisões de impacto social a serem tomadas pela 
instituição. 

Disponibilizar link para que cidadãos informem fatos imprevistos, 
utilizando o site como um mecanismo de alerta para problemas 
naturais ou provocados pelo homem. 

Privacidade e 
Segurança 

Declarar a política de privacidade (no site, em edital ou documento 
similar), descrevendo os tipos de informações recolhidas e 
políticas de utilização e partilha, identificando os coletores em 
todas as páginas que aceitam os dados, além da data em que a 
política de privacidade foi revisada. 

Permitir que o usuário revise dados pessoais e corrija registros de 
informações incompletas ou erradas. 

Usabilidade e 
Acessibilidade 

Disponibilizar tutoriais e auxílios à navegação, como índices de A 
Z, perguntas frequentes ou similares. 

Disponibilizar os conteúdos do site em mais de um idioma. 

Disponibilizar os conteúdos de áudio e/ou vídeo com transcrições 
escritas e/ou legendas. 

Disponibilizar barra de acesso congelada na parte superior de 
cada página. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Responsáveis 

 

Esse produto foi elaborado a partir da dissertação apresentada ao programa de 

pós-graduação Mestrado Profissional em Administração Pública vinculado à 

Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), pela mestranda Nathália Sobral 

Guedes da Silva (nathalia.sobral@ifro.edu.br), sob orientação Dra. Gleimiria Batista 

da Costa Matos (gleimiria@unir.br). 

 

 

Porto Velho, 01 de novembro de 2021. 

 



 

102 
 

REFERÊNCIAS 
 
 
BARBOZA, Elza F.; NUNES, Eny M.; SENA, Nathália K.. Websites governamentais, 
uma esplanada à parte. Brasília: Ciência da Informação, v.29, n.1, p. 118-125, 
jan./abr. 2000. 
 
 
CASTELLS, M. A sociedade em rede. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 
 
 
GOMES, Danusa Fernandes Rufino; MOREIRA, Marina Figueiredo; SILVA FILHO, 
Eval Pereira da. Participação cidadã: o gap da governança digital nas autarquias e 
fundações da educação no Brasil. Organ. Soc.,  Salvador ,  v. 27, n. 94, p. 431-458,  
set.  2020. 
 
 
MACHADO, D G.; FERNANDES, C F.; BIANCHI, M. Teoria da Agência e Governança 
Corporativa: Reflexão acerca da Subordinação da Contabilidade à Administração. 
RAGC, v.4, n.10, 2016.  
 
 
MEDEIROS, P. H. R.; GUIMARÃES, T. A. A institucionalização do governo eletrônico 
no Brasil. Rev. adm. empres., São Paulo, v. 46, n. 4, p. 1-13, Dec.  2006.  
 
 
MELLO, Gilmar R. Estudo das práticas de governança eletrônica: instrumento de 
controladoria para a tomada de decisões na gestão dos estados brasileiros. Tese 
(doutorado) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 
 
MELLO, Gilmar Ribeiro de; SLOMSKI, Valmor. Índice de governança eletrônica dos 
estados Brasileiros (2009): no âmbito do poder executivo. JISTEM J.Inf.Syst. 
Technol. Manag. (Online), São Paulo,  v. 7, n. 2, p. 375-408,   2010.    
 


