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Resumo 

 

Uma das formas de controle dos atos de governo pela sociedade civil é através do acesso aos 

chamados portais da transparência. Assim, surge o seguinte problema: de que forma pode-se 

veicular uma informação útil e de fácil compreensão, e que permita avaliar o correto emprego 

dos recursos públicos?  Este artigo científico tem como objetivo analisar o portal da cidade do 

Rio de Janeiro, avaliando a simplicidade e objetividade da ferramenta, bem como a qualidade 

da informação lá disponível. Para tanto, optou-se pelo método da pesquisa documental, 

avaliando a estrutura do portal e os dados disponibilizados, classificando-os conforme 

planilha elaborada com dez critérios objetivos. Após a análise, concluiu-se que, embora de 

fácil visualização e acesso, o portal carece de dados consolidados dentro de um contexto, a 

fim de permitir a avaliação da adequação das políticas públicas.  
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1 Introdução 

A Constituição Federal de 1988 prevê, em seus artigos 5º, XXXIII, e 37, § 3º, II, o 

acesso à informação, mais especificamente aos registros administrativos e informações sobre 

atos de governo. E, para regulamentar tal direito, foi editada a Lei 12.527/2011, a qual dispõe 

sobre a maneira como a informação será divulgada e acessada. O portal da transparência da 

cidade do Rio de Janeiro foi criado para dar cumprimento a esta determinação legal, a fim de 

assegurar a validade dos atos administrativos, cuja publicidade é um atributo imprescindível, 

além da participação e controle da sociedade nas políticas públicas. 

Martins Júnior (2010) entende que a transparência não se limita à informação dos 

atos praticados pela administração pública, mas consiste também na justificação de sua 

atuação, ou seja, não basta informar o que foi feito, é necessário elucidar as razões por que as 

receitas orçamentárias foram empenhadas em determinados programas em detrimento de 

outros, para que se possa avaliar se as políticas públicas refletem o interesse da sociedade, e 

se esta tem alguma influência no processo de tomada de decisão.  
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O tema transparência pública se torna ainda mais atual diante do cenário nacional de 

crise financeira e de ordem moral, com especial ênfase nos alardeados déficits na previdência 

social, e nas notícias de corrupção de políticos envolvidos em desvios de verbas públicas.  

Nesse panorama, surge o seguinte problema: de que forma pode-se veicular uma 

informação útil e de fácil compreensão, e que permita avaliar o correto emprego dos recursos 

públicos e sirva como ferramenta de controle da sociedade civil? 

Considerando tal premissa, o objetivo deste trabalho é analisar o portal da 

transparência da cidade do Rio de Janeiro, avaliando a simplicidade e objetividade da 

ferramenta, bem como a qualidade da informação lá disponível. Busca-se aferir se o portal 

permite a visualização dos recursos arrecadados, sua aplicação, quais os programas 

beneficiados e porque, os contratos administrativos firmados, e ainda, a estrutura e tamanho 

da máquina pública, seus quadros de servidores, os funcionários ocupantes de cargos em 

comissão e de cargos efetivos, bem como seus vencimentos. 

Esta análise justifica-se pela necessidade de aperfeiçoamento do controle e 

fiscalização pela sociedade, pois os atos administrativos precisam ser acompanhados de perto, 

para que não se distanciem de seu objetivo primordial que é o interesse público. Deve-se 

considerar que eventual falta de fiscalização abre brechas para o interesse particular, que não 

pode ser determinante no processo de tomada de decisões da administração pública.  

Este artigo científico encontra-se divido em seis partes, contendo, além desta 

introdução, o referencial teórico, a metodologia, resultados e discussões, conclusão e 

referências. 
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2  Referencial Teórico 

O presente referencial teórico visa proporcionar uma discussão acerca do surgimento 

e evolução de conceitos como: acesso à informação, transparência administrativa, 

accountabilility, e controle da sociedade. Busca-se, ainda, apresentar uma breve visão de 

como esses conceitos foram recepcionados pela administração pública e cidadãos brasileiros.   

2.1 A Informação Como Direito Fundamental 

Apesar de a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela ONU em 

1948, já incluir em seu art. 19 o direito de receber e difundir informações, somente na última 

década os conceitos de acesso à informação e transparência administrativa ganharam destaque 

mundial, especialmente em função da evolução concomitante da administração pública 

gerencial e da tecnologia da informação. Em 2008 foi divulgada a Declaração de Atlanta, 

documento que reúne providências as serem tomadas pelos governos mundiais para garantir a 

transparência pública partindo-se do princípio de que o acesso à informação é um direito 

humano fundamental. Neste sentido também é o entendimento de Bellver e Kaufmann (2005), 

que em seu artigo já consideravam direitos fundamentais nas sociedades democráticas a 

informação e a transparência gerencial. 

A despeito da importância dada à informação, na conferência realizada em Atlanta, 

que originou a declaração supracitada de 2008, foi enfatizada a existência de desafios à 

implantação de um sistema de acesso à informação eficaz em razão da ausência de legislação 

nos países, níveis variados de implantação e resistência do corpo político. Silva et al (2013, 

p.491) entendem que "mesmo governos democráticos prefeririam conduzir a maior parte de 

seus assuntos longe dos olhos do público", daí a necessidade de princípios e regras a serem 

rigorosamente observados para que o direito à informação não seja usurpado da sociedade. 

Nesse panorama deve-se ter em mente que a informação não é apenas um amontoado 

de dados sem maior significância, mas sim dados dentro de um contexto que permita a análise 

e o entendimento do panorama geral da administração. Icerman e Sinason (1996) afirmam que 

a divulgação dos atos da gestão pública não deve se limitar a relatórios fiscais e financeiros, 

mas conter informações qualitativas que indiquem o desempenho de projetos e as metas 
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atingidas em áreas relevantes para a sociedade, como saúde, educação e saneamento, entre 

outras. 

2.2 Accountability e o Controle da Sociedade 

De acordo com o Cambridge Dictionary (2014) a accountability é um substantivo 

em inglês que significa responsabilização. No idioma estrangeiro o adjetivo accountable é 

utilizado principalmente para qualificar políticos e membros de diretorias, aqueles que devem 

ser totalmente responsáveis pelos atos que praticam e capazes de dar a devida justificativa 

para estes. O termo foi inserido na teoria democrática atual, e segundo Filgueiras (2011), uma 

ordem política democrática somente se consolida e legitima mediante a responsabilização dos 

agentes públicos perante os cidadãos. Trata-se, portanto, do exercício da autoridade de acordo 

com bases legítimas de ação no Estado (FEREJOHN, 1999), afastando condutas injustificadas 

ou desarrazoadas. Diante desta necessidade de justificação dos atos praticados, torna-se 

imprescindível a criação de mecanismos para a prestação de contas e controle da sociedade. 

O'Donnel (1998) acredita que a accountability na América Latina não existe do mesmo modo 

que nas democracias avançadas, onde há cidadãos mais participativos e mecanismos que 

compelem os membros de poder a prestarem contas de seus atos. Para o autor, o que se tem 

neste continente é apenas uma reprodução do conceito, sem que sejam entendidas a fundo 

suas implicações. 

A explicação de Bresser Pereira (2006) vai ao encontro à opinião de O'Donnel, 

afirmando que existem dois aspectos na accountability: a responsabilização dos governos 

diante dos cidadãos, e o direito destes últimos de controlar a ação dos primeiros. A ênfase jaz, 

deste modo, no controle da sociedade, pois de nada adianta a definição de mecanismos de 

prestação de contas e políticas de transparência, se tais instrumentos não forem de fato 

utilizados pelos governados, e se não for cobrado dos governantes a adequação de suas 

políticas, de seus atos e decisões ao interesse da coletividade, criando-se o que chamamos de 

esfera pública inclusiva. Essa participação mais acentuada e incisiva da população é o que 

define o grau de maturação da democracia de um país. 
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2.3 A Transparência Pública na Legislação Brasileira 

Em 1998, através da Emenda Constitucional nº 19, foi introduzida a reforma na 

administração pública brasileira, com o intuito de se distanciar a máquina estatal do modelo 

burocrático, direcionando a administração do Estado para a modalidade gerencial, na qual a 

transparência da gestão pública passa a ter um papel de destaque. Conforme Bresser Pereira 

(2006, p. 23), "a transparência do Estado se efetiva por meio do acesso do cidadão à 

informação governamental, o que torna mais democrática a relação entre o Estado e a 

sociedade civil". Seguindo os parâmetros da citada emenda, em 2000 foi editada a Lei 

Complementar nº 101, que no §1º de seu art. 1º define que a gestão fiscal pressupõe ações 

planejadas e transparentes. O capítulo IX do referido diploma é inteiramente dedicado ao 

tema da transparência e controle, este último com foco na participação popular. Em 2004 foi 

criado o Portal Transparência Brasil pelo governo federal, antes mesmo de qualquer 

regulamentação, pois somente em 2009, mais de uma década após a adoção do modelo 

gerencialista, foi promulgada a Lei Complementar nº 131, que determinou a disponibilização 

em tempo real de informações acerca da execução financeira dos entes federativos em meios 

eletrônicos de acesso público.  

Apenas a partir deste ordenamento jurídico foi alicerçada a obrigatoriedade de 

manutenção de portais da transparência pelos demais entes federativos, que utilizaram o 

projeto pioneiro do governo federal como referência. Não se pode olvidar, contudo, que a 

intenção do legislador não é apenas a criação de portais eletrônicos, mas a veiculação de 

informações de qualidade, de onde se extraia o cenário real e claro da administração pública. 

Todavia, estudos anteriores, como de Culau e Fortis (2006), concluíram que havia 

dificuldades na compreensão das informações, devido ao baixo índice de escolaridade da 

população brasileira, e à linguagem técnica dos portais eletrônicos, mostrando que é longo o 

caminho rumo ao amadurecimento da democracia 
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3 Procedimentos Metodológicos 

3.1 Classificação da Pesquisa 

Trata-se de pesquisa básica, com o intuito de agregar valor e conhecimento à matéria, 

não havendo a intenção de sugerir soluções para possíveis situações de inconsistência 

percebidas no tema abordado, entre as práticas ligadas à busca da transparência e à sua 

eficácia. 

Quanto ao seu objetivo, esta pesquisa pode ser classificada como exploratória, já que 

o que se busca é estudar o nível de acesso à informação proporcionado pelo portal da 

transparência da Prefeitura do Rio de Janeiro, bem como se este atende às necessidades de 

controle dos atos administrativos pela sociedade. 

Claramente, esta análise é de natureza qualitativa, pois, mais importante do que a 

quantidade de dados exibidos no portal, é a sua conversão em informações, ou seja, procura-

se avaliar se os dados estão incluídos em um contexto que lhes atribua significado.  

Optou-se, portanto, pela elaboração de uma pesquisa documental, que avalia não 

apenas o portal da transparência da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, mas também os 

relatórios, planilhas e demais documentos disponibilizados neste sítio eletrônico. Realizou-se 

uma análise através de observação sistemática do portal, com estabelecimento prévio de 

quesitos que deveriam ser alcançados, atribuindo-se pontos conforme o grau de atendimento. 

Obviamente, a quantidade de informações presentes neste sítio eletrônico é de grande 

monta, principalmente considerando que se trata de uma metrópole, com grande demanda de 

controle, sendo inúmeros os departamentos, contratos, funcionários, despesas e receitas, etc. 

A fim de limitar o escopo da pesquisa, foram analisadas as informações veiculadas pelo portal 

no período de três meses, de julho a setembro de 2017.  
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3.2 Procedimentos para coleta de Dados 

Os dados foram coletados através de observação sistemática, com a definição prévia 

de dez critérios objetivos, ao quais serão atribuídos os seguintes pontos: 0, 0,5 e 1, de acordo 

com o grau de atendimento aos critérios.  

 

Quadro 1 – Critérios para atribuição de pontos 

Resultado Descrição Pontos atribuídos 

SIM Quesitos atendidos 1 

PARCIAL Quesitos compostos de mais 

de um parâmetro, sem que 

todos fossem atendidos 

0,5 

NÃO Quesitos não atendidos 0 

Fonte: Elaborada pelos autores (2017) 

 

Além da pontuação, foram indicados os aspectos positivos e dificuldades encontradas 

na exploração do sítio eletrônico, sempre guiados pelos critérios supracitados. 

Os resultados da análise objetiva serão reunidos em um quadro, com a justificativa 

para cada resultado, e atribuindo-se nota de zero a dez para o portal da transparência.  

4 Desenvolvimento – Apresentação e discussão dos resultados 

O sítio eletrônico da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro encontra-se no domínio 

http://www.rio.rj.gov.br/, e logo em sua página inicial, em destaque no canto superior 

esquerdo, é possível identificar o link de acesso ao portal da transparência, denominado 

"Transparência Carioca". 
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Figura 1 –  Acesso ao portal da transparência 

 

 

Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro (2017) 

 

 Este portal é dividido em cinco áreas com os seguintes assuntos: “Acesso aos 

documentos públicos"; “Estrutura, competências e servidores”; “Compras e contratos 

públicos”; “Relatórios por temas e políticas públicas”; e “Orçamento e finanças municipais”. 

Na primeira área estão disponibilizados links de acesso à legislação que regula a 

transparência pública. Neste local é possível encontrar, ainda, formulário para solicitação de 

informação pública. Contudo, não há indicação de onde o formulário deve ser entregue, e 

apesar de existir previsão de ressarcimento de despesas em caso de entrega de documento em 

dispositivo de armazenamento digital (tal como pen-drive, por exemplo), não há tabela 

indicando o valor a ser pago. 

A segunda área direciona o cidadão a legislações pertinentes a direito administrativo, 

código de ética e gestão de pessoal. Permite, ainda, o acesso ao Sistema Integrado de 

Codificação Institucional, que indica a estrutura e as competências dos principais órgãos da 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Esta ferramenta, entretanto, apresenta problemas em 

seu funcionamento, pois as informações gerais e competências dos vários órgãos não são 

exibidas. Na tentativa de visualizar relatórios com a estrutura de órgãos e suas competências, 

foram gerados documentos em branco. 
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Figura 2 –  SICI – falha na obtenção de informações 

 

Fonte: Secretaria Municipal da Casa Civil (2017) 

 

Figura 3 –  Lista de órgãos e entidades municipais – ausência de organograma 

 

 

Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro (2017) 
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A estrutura básica da prefeitura é apresentada em forma de lista com seus diversos 

órgãos e entidades da administração indireta, todavia, não foi encontrado um organograma, 

que facilitaria a compreensão das relações hierárquicas e vinculações dos órgãos e entes. A 

parte final dessa área refere-se à remuneração dos servidores. Os links "Administração Direta 

2016" e "Administração Direta 2017" direcionam o cidadão a relações com a classificação dos 

diversos cargos comissionados e funções gratificadas existentes e seus respectivos valores 

remuneratórios, mas não há dados sobre o número total de servidores em exercício, a 

quantidade de cargos e funções ocupados, tampouco o percentual de servidores que possuem 

cargos comissionados. Há links no final de cada relatório, intitulados "Relação dos Salários da 

Administração Direta", mas ao se clicar no local, a pessoa é direcionada a página de cadastro 

no portal, e mesmo após a efetivação do cadastro e o log in na plataforma, o link da relação de 

salários não é liberado, e o usuário é direcionado para a página inicial do sítio da prefeitura, 

saindo involuntariamente do portal da transparência. Por outro lado, a pesquisa de salários por 

nome ou matrícula funciona satisfatoriamente. 

A terceira área permite o acesso a informações referentes aos contratos públicos. 

Foram localizados links para apenas três contratos na íntegra, referentes às obras da Linha 

Amarela, Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016. As demais informações sobre contratos 

são aglutinadas em: dados por órgão, por favorecido, ou por modalidade de compra, 

disponíveis em outra área que apresenta dificuldades de utilização. Por exemplo, para 

pesquisar os contratos ativos firmados no exercício de 2016 pela Casa Civil, não há botão de 

busca, como é comum em ferramentas do tipo; os dados são exibidos após clicado o botão 

"Apresentação em dados", e ainda assim, é apresentado apenas o valor consolidado da 

despesa no período. Os dados dos contratos são acessados individualmente. Não há 

informação clara de quantos contratos foram firmados no período, quais o foram através de 

licitação e quais por dispensa ou inexigibilidade do procedimento. Apesar de ser possível 

acessar tal informação em cada contrato, s não há um apanhado geral do cenário. 
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Figura 4 –  Consulta a contratos administrativos 

 

Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro (2017) 

 

Na quarta parte, que exibe os relatórios por temas e políticas pública, são 

disponibilizados vários links de acesso para outras áreas do sítio eletrônico da prefeitura, para 

consulta a dados referentes, principalmente, a políticas de saúde, educação e urbanismo. 

A quinta parte, relacionada a orçamento, exibe links para as leis de orçamento 

público, execução orçamentária e a relatório fiscal. Receitas e despesas também podem ser 

consultadas por órgãos, favorecidos, ou contratos, em uma plataforma semelhante à dos 

contratos públicos. É possível visualizar balancetes contábeis da administração direta, além de 

fundos autônomos, como, por exemplo: Fundo de Conservação Ambiental e Fundo Especial 

de Iluminação Pública. 

Para facilitar a análise com critérios objetivos, optou-se por elaborar um quadro com 

10 critérios qualitativos objetos de avaliação, atribuindo-se pontuação de 0, 0,5 e 1, conforme 

o atendimento aos critérios.  

Quadro 2 – Resultados da avaliação por critérios objetivos 

 
Item Descrição Pontos Razões 

1 Fácil visualização do 

portal da transparência a 

partir da página inicial do 

sítio eletrônico 

1 Acesso disponível em 

destaque na página 

principal 
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 (continuação) 

Item Descrição Pontos Razões 

2 Disponibilização de 

ferramenta para 

solicitação de 

informações, com 

indicação clara do 

procedimento a ser 

adotado 

0,5 O formulário não indica a 

que setor deve ser 

entregue, nem o custo da 

solicitação 

3 Clareza de linguagem 1 Linguagem simples e 

fonte grande 

4 Visualização da estrutura 

organizacional, com 

organograma e 

informações dos diversos 

órgãos e departamentos 

0,5 Sistema Integrado de 

Codificação Estrutural 

com ausência de 

informações, gerando 

formulários em branco, e 

sem a apresentação em 

organograma 

5 Informações sobre as 

despesas realizadas, com 

consolidação de dados 

0,5 Informações 

individualizadas por 

contrato, sem 

consolidação de dados 

para visualização do 

panorama geral 

6 Informações sobre 

licitações, editais e 

resultados dos certames, 

com consolidação de 

dados 

0,5 Informações 

individualizadas por 

contrato, sem 

consolidação para 

visualização do panorama 

geral e sem informação 

estatística dos contratos 

com dispensa ou 

inexigibilidade de 

licitação 
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(continuação) 

Item Descrição Pontos Razões 

7 Informações sobre 

contratos celebrados, com 

consolidação de dados 

0,5 Informações 

individualizadas por 

contrato, sem 

consolidação para 

visualização do panorama 

geral 

8 Ferramenta de pesquisa de 

salários 

1 Fácil e rápida pesquisa 

por nome ou matrícula do 

servidor 

9 Permissão para gravação 

de relatórios em formato 

eletrônico 

1 Opção de salvar relatórios 

em formato PDF ou outro 

10 Indicação da data da 

informação 

disponibilizada no sítio 

1 Informações inseridas por 

mês ou ano de exercício 

 Nota final 7,5  

Fonte: Elaborada pelos autores (2017) 

 

A nota atribuída ao portal da Prefeitura do Rio de Janeiro não tem o intuito de 

estabelecer comparações com outros portais da transparência de outros municípios, o que foge 

ao objetivo traçado neste trabalho, mas sim indicar que há espaço para aperfeiçoamento das 

informações nele contidas e evidenciar as falhas mais críticas. 

Nesse contexto, a principal dificuldade encontrada foi a consolidação de dados. Não 

foi possível encontrar em um único lugar, por exemplo, informações acerca da totalidade de 

contratos administrativos firmados através de licitação, tampouco o número total de 

servidores nos quadros dos diversos órgãos, e qual o percentual destes admitidos por concurso 

público.  

Reiterando os argumentos de Martins Júnior (2010), as informações contidas no 

portal da transparência precisam elucidar as razões por que as receitas orçamentárias foram 

empenhadas em determinados programas em detrimento de outros, para que se possa avaliar 
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se as políticas públicas refletem o interesse da sociedade, e se esta tem alguma influência no 

processo de tomada de decisão.  

Sem essa consolidação de dados, a visualização do cenário da administração pública 

é dificultada, principalmente porque as informações absolutas de valores somente têm 

importância quando confrontadas com o contexto em que estão inseridas. O gasto de milhões 

de reais poderá ser adequado ou não de acordo com determinada política pública. Por fim, 

cabe ressaltar que diversos dados somente são exibidos após percorrer diversas páginas e 

links, com migração para outras plataformas, que nem sempre são de uso intuitivo.  

Cabe invocar novamente a assertiva de Icerman e Sinason (1996), que proclamam 

que a divulgação dos atos da gestão pública não deve se limitar a relatórios fiscais e 

financeiros, mas conter informações qualitativas que indiquem o desempenho de projetos e as 

metas atingidas em áreas relevantes para a sociedade. 

5 Considerações finais 

Nesta pesquisa buscou-se avaliar o portal da transparência da cidade do Rio de 

Janeiro, levando-se em consideração a facilidade do acesso à informação, bem como sua 

qualidade, a fim de identificar se a ferramenta indica de forma clara, objetiva e de fácil 

compreensão a aplicação dos recursos arrecadados, a estrutura e tamanho da máquina pública, 

seus quadros de servidores, os funcionários ocupantes de cargos em comissão e de cargos 

efetivos, bem como seus vencimentos. 

Após a análise através de observação sistemática, direcionada por quesitos 

previamente estabelecidos, concluiu-se que o portal possui acesso simples e facilitado, com 

ingresso através da página principal do sítio eletrônico da prefeitura, em botão de destaque 

logo na parte superior da tela.  A linguagem do portal é simples e a fonte grande, permitindo 

fácil localização dos dados. O instrumento para consulta de salários dos servidores possui 

interface descomplicada, que funciona sem entraves, e as consultas podem ser feitas pelo 

número de matrícula ou nome do servidor. Também encontra destaque o formulário para 

solicitação de informações, muito embora não haja informações sobre a repartição onde o 

requerimento deve ser entregue e qual o custo do pedido. As informações estão divididas por 

assunto, sendo tal divisão clara e organizada.  
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Por outro lado, apesar da ampla disponibilização dos dados absolutos referentes aos 

contratos firmados, despesas realizadas e receitas arrecadadas, constatou-se uma carência de 

informações consolidadas que permitissem a aferição do cenário real. Ao mesmo tempo em 

que é possível visualizar os contratos firmados e as despesas deles decorrentes, não há 

informações sobre o número total de contratos, e quais deles foram firmados após realização 

de licitação prévia, e quais tiveram dispensa ou inexigibilidade do procedimento. O mesmo 

ocorre no que tange aos dados do quadro funcional de servidores. Ainda que se consiga 

visualizar seus salários, não há informações sobre o número total de servidores, quais foram 

admitidos por concursos, quantos são terceirizados, e/ou quantos foram designados para 

exercer cargos em comissão ou funções gratificadas. Há deficiência de organogramas 

demonstrando a estrutura dos órgãos e departamentos que compõem a administração 

municipal. 

Não se pode olvidar que este trabalho limitou sua análise a um período de três meses, 

de julho a setembro de 2017, não considerando a evolução do portal desde sua 

implementação. Também não houve estudo comparativo de outros portais da transparência. 

Há de se considerar que a tecnologia da informação, em constante e rápida evolução, poderá 

permitir, em pouco tempo, uma divulgação ainda mais eficaz de dados. Logo, estudos futuros, 

que permitam aferir a melhoria do portal ao longo do tempo, bem como trabalhos 

comparativos com outros portais, abarcando inclusive entidades internacionais, podem 

viabilizar uma análise mais aprofundada, e a identificação de outros problemas e soluções. 

Importante destacar que a consolidação de dados é o que permite sua transformação 

em informações, atribuindo-se valor relativo aos dados absolutos, colocando-os dentro de um 

contexto, possibilitando, deste modo, a análise pelo cidadão do cenário instituído, a fim de 

cobrar dos administradores eventual adequação das políticas públicas ao interesse da 

sociedade. Nesse panorama, considerando-se o modo como o portal encontra-se estruturado, 

há desafios a serem conquistados para que a ferramenta seja adequada ao efetivo controle, 

elemento indispensável de uma sociedade gerencial. 
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