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Resumo

Este artigo aborda o aplicativo Fique Por Dentro, uma aplicação para sistema  android, que
tem  como  objetivo  auxiliar  as  prefeituras  das  cidades  no  processo  de  comunicação  e
transparência pública, por meio do uso de elementos existentes na gestão pública, de forma
interativa  e  de simples  uso.  O aplicativo  abrange as  ações  realizadas  pela  prefeitura  para
coletar opiniões da população de forma rápida. O desenvolvimento do aplicativo deu-se peça
utilização da IDE ( Integrated Development Environment) Android Studio. Os dados inseridos
pela população sobre a  opinião são armazenados em um banco de dados,  acessados pela
prefeitura.  Os  resultados  obtidos  com  o  aplicativo  mostraram-se  satisfatórios  por
unanimidade, configurando-se um aplicativo importante para a gestão pública.
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inovação.

Abstract

This  article  discusses  the application  "Get  Inside,"  an application  for the android system,
which  aims  to  help  city  halls  in  the  process  of  communication  and  public  transparency,
through the use of existing elements in public management, in an interactive and simple way.
The application covers actions taken by the city hall  to gather opinions of the population
quickly. The application development was given part use of the IDE (Integrated Development
Environment) Android Studio. The data entered by the population about the opinion are stored
in  a  database,  accessed  by  the  city  hall.  The  results  obtained  with  the  application  were
unanimously satisfactory, being an important application for public management.

Palavras-chave:  social  entrepreneuship;  android;  public  communication;  public  politics;

innovation.
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Introdução

As últimas  décadas  foram marcadas  por  mudanças  significativas  no  ambiente  das

organizações públicas, o que trouxe um novo desafio, a modernização dos sistemas de gestão

e de crescimento econômico.

Hoje,  percebe-se  alguns  impactos  das  mudanças,  como  burocracias  estáveis  se

tornando mais rápidas e processos tradicionais passam a ser trocados por novos processos que

utilizam amplamente recursos da tecnologia da informação e comunicação, sendo a qualidade

do governo o ponto principal da competitividade do Estado, Segundo Osborne em sua palestra

, afirma que efetivamente é possível redesenhar as práticas do Estado, de forma que todos

percebam que essas mudanças são necessárias, desejáveis e do interesse geral.

A  comunicação  é  um  elemento  das  governanças  inteligente  no  serviço  público,

possibilitando que o cidadão de fato possa interagir  com o poder público. A comunicação

pública viabiliza o fluxo de informações  de interesses coletivos  ou individuais,  visando o

diálogo, informação e a expressão como direito social.

Ética, transparência, prestação de contas em um mundo altamente conectados, fazem

com que as instituições púbicas precisem ouvir a sociedade para tornar as suas decisões mais

legitimas  e  democráticas.  A  transparência  pública  permite  que  o  cidadão  cobre  dos

governantes e gestores a prestação de contas e corrija os atos arbitrários, além de fiscalizar

para evitar a corrupção. Para agilizar o processo de transparência foi criada a Lei de acesso a

informação-  A Lei  nº  12.527/2011 que  regulamenta  o  direito  de  qualquer  pessoa  pedir  e

receber dos órgãos e entidades públicas informações produzidas por eles.

É comum em toda cidade o prefeito necessitar de uma relação com seus moradores,

estando sempre em busca de uma melhor transparência com a cidade. A qualidade da gestão

pública depende de iniciativas coerentes para que os processos fluem de maneira mais rápida

e  clara.  No  meio  ao  mundo  de  tecnologias  e  inovação  faz-se  necessário  investir  em

tecnologias  para  gestão  pública  afim  de  atingir  altos  níveis  de  qualidade  na  gestão.  A

tecnologia pode facilitar e alavancar os resultados de todas as classes de uma cidade, onde

uma postura adotada de trabalhar com a tecnologia demostra diferencial da gestão.
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Seguindo as afirmações citadas acima e com a importância das plataformas digitais,

oferecendo  instantaneidade,  simultaneidade,  conectividade  e  mobilidade  à  serviço  da

comunicação,  com o intuito  de ser facilitador  no processo de construção da comunicação

pública, propõe-se, neste trabalho, o aplicativo Fique Por Dentro, desenvolvido para auxiliar

na qualidade de gestão pública, por meio da interação entre o poder público e os cidadãos de

uma  cidade.  Utiliza  categorias  (Saúde,  Infraestrutura,  Educação,  Cultura  etc.),  e

subcategorias-  As  ações  realizadas  pelo  poder  público  relacionadas  as  categorias,  e  com

espaço para  opinar  e  avaliar  sobre.  Além o aplicativo  desenvolvido possui  uma interface

simples,  disponibilizando  links,  sites  e  documentos  para  o  melhor  funcionamento  da

transparência e comunicação.  

Objetivos

- Geral: 

Elaborar  um aplicativo  móvel  para  auxiliar  moradores  e  prefeitos  no  processo  de

comunicação em uma cidade.

-Específicos:

1. Propor um modelo estratégico de comunicação e transparência na gestão pública.

2. Identificar problemas analisando dados acerca da comunicação.

Aplicação

O aplicativo Fique Por Dentro foi idealizado para auxiliar no processo de comunicação

entre  o  poder  público  e  a  sociedade,  de  forma  dinâmica,  interativa  e  diferenciada.  Desta

forma,  ocorre  uma comunicação  mais  rápida  e  clara.  Na aplicação  desenvolvida,  há  dois

componentes principais: governo e sociedade.

O aplicativo considera os componentes que estão associados as ações realizadas na

cidade. Esses componentes estão divididos em categorias relacionados aos pilares da cidade.

O Fique Por Dentro consiste em avaliar as ações realizadas pela prefeitura, dando ao cidadão

a oportunidade de opinar e avaliar sobres as mesmas, proporcionando à prefeitura um controle

das informações.

FUNCIONALIDADE

O usuário terá  que escolher  uma categoria  (Infraestrutura,  Saúde,  Educação,  Lazer

etc.), escolher a ação relacionada, e então avaliar. As categorias principais e as subdivisões,
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como  podem  ser  vistos  na  Figura  1,  consistem  nas  ações  podem  ser  atualizadas  ou

modificadas.

Figura 1: Categorias principais e suas divisões

O sistema consiste de uma tela principal, onde são visualizadas todas as categorias

existentes. Dentro dessa tela principal, aparecem as categorias, mostradas na figura 1, cada

item conduz a telas secundárias, nas quais corresponde as divisões. O usuário pode escolher

dentre as categorias, clicando na imagem correspondente a mesma. O sistema foi elaborado de

forma  mais  simples  possível  para  todo  publico  da  cidade  tenha  acesso  sem  nenhuma

dificuldade.

No  menu  principal,  além  das  guias,  existe  o  ARQUIVOS,  onde  será  encontrado

documentos de lei, fiscalização, prestação de contas e transparências, possibilitando o cidadão

o acesso as informações por direito de acordo com a lei da transparência. 

Após  clicar  na  categoria  desejada,  o  usuário  escolhe  a  ação  ou opção  que  deseja

opinar,  como  por  exemplo,  no  item  SAÚDE,  observa-se  a  tela  contendo

ENCAMINHAMETOS,  SAÚDE  NA  ESCOLA,  VACINA  H1N1,  ENTREGAS  DE

MEDICAMENTOS e outros, como mostra na figura 2.
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Figura 2: Tela de avaliação e opiniões

A  tela  de  avaliação  contém  uma  imagem  representativa  da  ação,  as  opções  de

avaliação,  como exemplo  na tela  VACINA H1N1, mostrado na figura 2,  podendo avaliar

como  BOM,  RAZOÁVEL ou  RUIM,  e  em  seguida  o  usuário  fala  sobre,  podendo  dar

sugestões de melhorias.

Após os dados de opinião e avaliação inseridos, irão para um banco de dados em

forma  de  planilha  acessada  pela  prefeitura,  onde  os  dados  serão  avaliados  pela  mesma,

tomando  autonomia  e  conhecimento  da  opinião  de seus  moradores,  podendo auxiliar  nas

futuras ações. É importante ressaltar a segurança dos dados, onde somente a prefeitura com

permissão terá acesso ao banco de dados, com todas opiniões coletadas no aplicativo. 
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Resultados e discussões

Neste trabalho, apresenta-se o aplicativo Fique Por Dentro, para auxiliar as cidades no

processo de comunicação. O aplicativo visa permitir que os moradores de uma cidade possam

ser ouvidos pela prefeitura de forma dinâmica e interativa.

Para analisar o aplicativo, foi realizado um questionamento a um grupo composto por

moradores,  pertencentes  a  cidade  de  Itapiúna  – Ceará.  Aos  participantes  do  questionário,

foram  realizados  questionamentos  referentes  a:  A proposta  da  aplicação  estava  clara;  O

aplicativo  tem potencial  para  cumprir  sua  proposta;  O aplicativo  possui  potencial  de  ser

utilizado na cidade;  O aplicativo pode ser utilizado por qualquer morador que tenha acesso a

smartphone; Uso do aplicativo está interativo; e informações relacionadas ao pontos positivos

e negativos, além de sugestões de melhorias.

Todos  os  participantes  foram  unânimes  em  afirmar  que  os  cincos  pontos  iniciais

perguntados  são  atingidos  satisfatoriamente.  Todos  concordaram  que  a  aplicação  está

interativa, pela simplicidade de usar e entender. No entanto, melhorias devem ser apresentadas

para aprimoramento  de opiniões  dos cidadãos,  além de melhorar  a  interface  gráfica,  para

tornar a aplicação visualmente agradável.

Considerações finais

A realização deste aplicativo sobre a comunicação e transparência visa dar apoio e

oportunidade para a gestão pública,  assim como para novas tecnologias aplicadas na área.

Desenvolvido em uma linguagem simples, o aplicativo contribui para a facilidade de acesso e

opiniões  dos  moradores,  objetivando  uma  sensível  melhora  nas  práticas  de  comunicação

pública.

Por tanto torna-se necessário o desenvolvimento de ferramentas específicas de projeto

e otimização que auxiliem e permitam que o processo de comunicação na gestão pública seja

mais claro e limpo. Para desenvolver aplicativos como o proposto, e importante ressaltar que

há limitações no ambiente  mobile,  no entanto,  os dispositivos móveis estão evoluindo e a

tendência é que novas possibilidades possuam ser inseridas na gestão pública.

Quanto ao aplicativo Fique Por Dentro, o aplicativo mostrou ser um instrumento de

auxilio  e apoio para as cidades,  prefeitos e moradores.  Logo, acredita-se que o aplicativo

possa contribuir para a participação dos moradores. 
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