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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é identificar, através da percepção dos gestores, os fatores que 

permitiram alcançar diferentes níveis de governo eletrônico, escolhendo como objeto de 

estudo o serviço de matricula online oferecido em quatro municipios e na rede de ensino 

do estado do Rio de Janeiro. Através de entrevistas semi-estruturadas com a alta 

gerência dos entes públicos. Identificou-se a preocupação de atender o cidadão de forma 

justa com agilidade, eficiência, eficácia, transparência e redução de custos para o 

cidadão e para a administração pública. Contudo, as visões dos processos, da estrutura e 

dos comportamentos evidenciaram que os sistemas se desenvolveram de forma distinta 

em cada ente. Porém, percebe-se a expectativa de que, com o tempo, essas mudanças na 

composição das interações, ajudarão na criação de uma espécie de ciclo virtuoso que 

justifique novos investimentos em governo eletrônico. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this research is to identify, through the perception of managers, the 

factors which had reached different levels of e-government. Choosing as the study 

object online registration service offered by the state education net system and another 

four cities in Rio de Janeiro. Through semi-structured interviews with senior 

management of public entities, it was identified a concern to deal with citizen fairly 

with agility, efficiency, effectiveness and transparency, besides a cost saving for the 

citizen and for the public administration. However, the views of the processes, the 

structure and behaviors showed that the system have developed differently in each 

organization. It was also percept an expectation that, over time, those changes in the 

composition of the interactions will help in creating a kind of virtuous cycle that 

justifies new investments in e-governments. 
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