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RESUMO 

 

A gestão política brasileira, desde a campanha de 1989, tem sofrido grandes 

modificações quanto à sua forma de atuação. Inúmeras ações para transformar a forma como 

se realiza campanhas e posteriormente uma visão diferenciada quanto ao mandato são 

objetivos perseguidos por cientistas e marqueteiros políticos. Tendo em vista a melhoria da 

atuação dos políticos nos pleitos eleitorais, criou-se a idéia de Campanha Permanente, onde os 

políticos devem está constantemente em contato com a população, inclusive após o período 

eleitoral. As mudanças proporcionadas pela Tecnologia da Informação e Comunicação 

ocorridas nas últimas décadas impulsionam novas relações sociais. As pessoas têm acesso às 

informações em tempo real e grande disponibilidade para se comunicar. Esta facilidade 

transforma as relações entre diversos setores da sociedade, pois qualquer notícia pode ser 

compartilhada em poucas horas com pessoas de todo o mundo. A capacidade de articulação 

entre as pessoas, sem a necessidade de meios de comunicação oficiais, provoca grande 

impacto nas relações políticas. Embora a comunicação destaque-se entre os avanços 

tecnológicos ocorridos nas últimas décadas, a Tecnologia da Informação oferece novos 

recursos que auxiliam na gestão de corporações. Esses recursos podem incorporar pesquisas, 

inovação no planejamento e execução de projetos e ações, além de otimizar os recursos 

utilizados durante as atividades realizadas. Tendo em vista os benefícios que as novas 

tecnologias podem agregar nas carreiras políticas, realizou-se, utilizando Business Process 

Management (BPM) para gerenciar os processos de negócio e a notação Business Process 

Modeling Notation (BPMN) para a modelagem, um mapeamento dos processos da gestão 

política, proporcionando um novo ambiente computacional que oferecesse transparência na 

condução dos mandatos públicos, adequando as atividades desenvolvidas por políticos e 

assessores ao potencial tecnológico existente. Para desenvolvimento do ambiente proposto 

foram utilizadas técnicas da Engenharia de Software que possibilitaram o gerenciamento, 

especificação, desenvolvimento e manutenção dos artefatos de software. O estudo contribui 

com o fornecimento de um ambiente informatizado para auxiliar na gestão transparente de 

mandatos públicos, alinhado com a Gestão Politica Moderna, incorporando recursos 

tecnológicos e utilizados por diversos segmentos da população, facilitando a integração 

através dos canais de comunicação já existentes. 

 

 

Palavras-chave: BPMN, Gestão Política, Ambiente Computacional, Engenharia de Software. 



  

ABSTRACT 

 

The management of Brazilian politics since the 1989 campaign, has undergone major changes 

as to the way it operates. Numerous actions to transform the way we conduct campaigns later 

with a different perspective on the mandate are goals pursued by political scientists and 

marketers. With a view to improving the performance of politicians in electoral contests, it 

created the idea of the Permanent Campaign, where politicians are constantly in contact with 

the population, even after the election period. The changes brought about by Information 

Technology and Communication last few decades new social relations boost. People have 

access to information in real time and high availability to communicate. This feature 

transforms the relations between different sectors of society, because any news can be shared 

in a few hours with people from around the world. The ability to articulate people, without the 

need for official media causes a huge impact on political relations. Although communication 

is highlighted among the technological advances that have occurred in recent decades, 

Information Technology offers new features that assist in the management of corporations. 

These features may include research, innovation in planning and execution of projects and 

initiatives, while optimizing the resources used during the activities. Considering the benefits 

that new technologies can aggregate into political careers, was held using Business Process 

Management (BPM) software to manage business processes and notation Business Process 

Modeling Notation (BPMN) to model, a mapping of the processes of management policy, 

providing a new computing environment that offers transparency in the conduct of public 

mandates, adapting the activities of politicians and advisers to the existing technological 

potential. For the development environment proposed techniques were used in software 

engineering that enabled the management, specification, development and maintenance of 

software artifacts. The study contributes to providing an environment for aid in the 

transparent management of public mandates, aligned with the Modern Management Policy, 

incorporating technology resources used by various segments of the population, facilitating 

integration through existing channels of communication. 

 

Keywords: BPMN, Policy Management, Environment Computer, Software Engineering. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTO DO PROBLEMA E DO ESTUDO 
 

 

Nas últimas décadas o mundo vem sofrendo transformações nas relações entre as 

diversas áreas de conhecimento. Segundo LASTRES e ALBAGLY (1999) essas mudanças 

provocaram grandes revoluções econômicas e sociais, modificando o relacionamento entre as 

pessoas, reduzindo barreiras geográficas e possibilitando o acesso à informação em tempo 

real. 

A política brasileira, assim como as demais áreas conhecimento, recebe um forte 

impacto na sua forma de atuação. A tecnologia mudou a disponibilização dos serviços 

governamentais prestados a sociedade, o e-governo, possibilitou a fiscalização das contas 

públicas através dos portais de transparência dos gastos públicos, mas não solucionou 

problemas relacionados à pressão popular.  

A população anteriormente tinha grande dificuldade em se articular para contestar ou 

manifestar suas opiniões, mas atualmente essas manifestações podem ser feitas através do 

meio virtual com rapidez e maior alcance social. Qualquer protesto, crítica ou pressão popular 

é viabilizado em poucas horas, exigindo dos políticos respostas rápidas e claras em relação 

aos assuntos abordados.  

O posicionamento em relação aos problemas é apenas uma das questões que exigem 

a mudança de postura na gestão das carreiras políticas. Outros pontos como a redução de 

gastos e a desmotivação popular com a classe política reforçam essa necessidade. 

Essas dificuldades ensejaram a realização de estudos dirigidos, nas áreas de 

marketing político e eleitoral, sobre o processo de transformação das carreiras políticas. 

MANHANELLI (2004) e FERRAZ (2008) refletem sobre os problemas ocorridos na forma 

como as carreiras políticas são dirigidas e enfatizam a necessidade de modernização e 

transparência da forma de gestão. Nas publicações realizadas por esses autores, fica evidente a 

preocupação da falta de recursos tecnológicos para auxiliar no processo de modernização das 

carreiras políticas. 

Atualmente, muitas atribuições diárias de assessores e dos políticos são realizadas de 

forma manual e desintegradas. O processo decisório para o projeto político tem como único 

apoio a opinião de especialistas e a análise de pesquisas de opinião. Os dados de mapeamento 

político e a avaliação dos concorrentes não tem acompanhamento. Desta forma, percebe-se 
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que a ausência de ambientes computacionais pensados para o segmento político provoca o 

retardo de muitas dessas atividades e originam gastos excessivos com recursos humanos e 

materiais para a realização das mesmas, tendo em vista a falta de controle e planejamento das 

tarefas realizadas.  

A ausência da participação popular e a falta de transparência na gestão dos mandatos 

públicos originam uma repulsa popular em relação ao meio político. Esta descrença tem como 

possível consequência inviabilidade da consolidação da democracia brasileira. 

 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

O presente estudo propõe-se a criar um ambiente computacional para gestão 

transparente de mandatos públicos, através da aplicação dos novos recursos que a tecnologia 

da informação e comunicação proporciona.  

 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Objetivando a criação do ambiente proposto, pretende-se:  

1. Realizar o mapeamento dos processos de negócio envolvidos na carreira 

política, observando os conceitos da Gestão Política Moderna. 

2. Possibilitar a integração das atividades políticas com as novas ferramentas da 

Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC. 

3. Unificar em um único ambiente a gestão das atividades do processo político-

eleitoral, possibilitando a interação dos políticos com os cidadãos. 

 

 

1.4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

1.4.1. Tipo de Pesquisa 

 

O tipo de pesquisa utilizado neste estudo é caracterizado como uma pesquisa 

aplicada quanto à sua natureza. Este tipo de pesquisa produz conhecimentos para utilização 

prática voltada para solucionar problemas específicos (SILVA; MENEZES, 2001). 
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O estudo segue a classificação sugerida por VERGARA (2009), dividindo a pesquisa 

quanto aos fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins, pode ser classificada como exploratória e aplicada, sendo o tema 

ainda pouco sistematizado em que se procura resolver problemas concretos, mais imediatos, 

portanto, com uma finalidade prática. (VERGARA, 2009) 

Segundo CERVO & BERVIAN (1983), o estudo exploratório é recomendado 

quando há pouco conhecimento sobre o tema a ser estudado, sendo utilizado para familiarizar-

se com o fenômeno ou obter nova percepção do mesmo e descobrir novas ideias. A pesquisa 

exploratória realiza descrições precisas da situação e quer descobrir as relações existentes 

entre os elementos componentes da mesma. 

No mesmo sentido SILVA e MENEZES (2001) afirmam que pesquisas aplicadas 

buscam produzir conhecimentos para utilização prática voltada para solucionar problemas 

específicos. 

POLIT e HUNGLER (1987) apontam como característica da pesquisa exploratória a 

de subsidiar inovação tecnológica. 

Quanto aos meios de investigação, a pesquisa realizou-se através de pesquisa 

bibliográfica. 

 

 

1.4.2. Planejamento da Pesquisa 

 

O planejamento da pesquisa foi divido em algumas etapas: levantamento das 

informações necessárias; proposição de um Ambiente Computacional para Gestão 

Transparente dos Mandatos Públicos, e, finalizando, a criação de um protótipo do ambiente 

computacional proposto. 

Uma revisão bibliográfica em livros, artigos, teses, dissertações e obras disponíveis 

na internet foi realizada na primeira etapa da pesquisa. O material coletado tinha dois focos 

diferentes: uma pesquisa sobre Política e modelos de gestão política; e um estudo sobre a 

modelagem de processos e os métodos utilizados para realizar o mapeamento. 

Na segunda etapa foi realizada a especificação e a modelagem dos processos de 

negócio que embasaram a proposição do Ambiente Computacional para Gestão Transparente 

dos Mandatos Públicos. 
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Na última etapa foram desenvolvidas as funcionalidades previstas para criação do 

ambiente computacional proposto, baseado no mapeamento dos processos levantados na etapa 

anterior. 

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

 

Esta dissertação é composta por seis capítulos, nos quais são desenvolvidos os 

seguintes conhecimentos: 

O primeiro capítulo abrange uma breve descrição do contexto em que o trabalho foi 

desenvolvido, os objetivos da pesquisa, a metodologia de pesquisa utilizada, bem como uma 

apresentação da estrutura da dissertação. 

O segundo capítulo faz um tratamento sobre a política brasileira, definindo e 

demonstrando a sua estrutura. Posteriormente, realiza-se uma abordagem sobre os tipos de 

gestão política, subdividindo em Modelo de Gestão Política Tradicional e Moderno. 

Complementado o capítulo é apresentada uma Visão da Tecnologia da Informação sobre a 

Gestão das Carreiras Políticas. 

Um levantamento sobre Modelagem de Processos e quais os métodos indicados para 

realizar uma modelagem são explorados no capítulo três. 

Através da notação BPMN, pode ser observado no quarto capítulo uma proposição de 

ambiente para gestão transparente dos mandatos públicos, através do mapeamento dos 

processos envolvidos na gestão política moderna e da especificação dos integrantes e 

funcionalidades necessárias para viabilizar o desenvolvimento do ambiente computacional. 

O quinto capítulo demonstra como foi realizada a implementação do ambiente 

informatizado. Utilizando uma abordagem da Engenharia de Software foram detalhados o 

processo de desenvolvimento da aplicação e a arquitetura de software utilizada no ambiente. 

Encerrando o capítulo, foram explicadas as tecnologias utilizadas e apresentado as 

funcionalidades que compõem o Ambiente Computacional proposto. 

No sexto e último capítulo são expostas as considerações finais sobre o presente 

estudo, as dificuldades encontradas, as limitações do estudo e uma sugestão para realização de 

trabalhos futuros. 
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2 POLÍTICA BRASILEIRA 
 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 
 

 

O termo Política deriva do adjetivo grego Pólis (politikós), que significa tudo o que 

se refere à cidade e, consequentemente, o que é urbano, civil e público. Em sua origem o 

termo Política assume uma significação mais comum de arte ou ciência do governo, com 

intenções descritivas e/ou normativas. (BARBOSA, 2011). 

O conceito de política surge junto com a própria história, com o dinamismo de uma 

realidade em constante transformação que continuamente se revela insuficiente e insatisfatória 

e que não é fruto do acaso, mas resulta da atividade dos próprios homens vivendo em 

sociedade. (MAAR, 1994). 

BARBOSA (2011) acrescenta algumas comparações entre grandes pensadores ao 

definir política, ele acrescenta que  

“o termo Política é, também, utilizado para designar obras dedicadas 

ao estudo da esfera de atividade humana que se refere às coisas do 

Estado. Em certa medida é uma influência da obra Política de 

Aristóteles, o primeiro grande marco na abordagem da natureza, 

funções e divisão do Estado.  

Com Marx o termo Política incorpora o sentido de conflito ou luta de 

classes. Com isto ocorre um deslocamento ontológico da abordagem 

da Política da esfera pública para a sociedade diferenciada 

socialmente. A esfera pública passa a ser concebida como realidade 

determinada pelo conflito ou luta de classes. 

Com Michel Foucault o termo Política ultrapassa o que se refere ao 

Estado e as classes sociais. Incorpora à política as relações sociais 

no plano das micro estruturas sociais, reproduzidas no cotidiano e 

que se materializam em uma rede infinita de poder. Estas relações 

perpassariam as relações de gênero, de grupo etário, etc, e se 

expressariam na rede de poder.” 

 

Quando se fala de política uma associação com a palavra ―Poder‖ é inevitável. 

Segundo a WIKIPEDIA (2010)  
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“A política, como forma de atividade ou de práxis humana, está 

estreitamente ligada ao de poder. O poder político é o poder do 

homem sobre outro homem, descartados outros exercícios de poder, 

sobre a natureza ou os animais, por exemplo. Poder que tem sido 

tradicionalmente definido como "consistente nos meios adequados à 

obtenção de qualquer vantagem" (Hobbes) ou, como "conjunto dos 

meios que permitem alcançar os efeitos desejados" (Hussell).” 

 

Existem várias formas de exercício do poder de uma pessoa sobre outra. Para 

Aristóteles a distinção é baseada no interesse de quem se exerce o poder: o paterno se exerce 

pelo interesse dos filhos; o despótico, pelo interesse do senhor; o político, pelo interesse de 

quem governa e de quem é governado.  

Atualmente, o termo ―política‖ é utilizado em diversas micro estruturas sociais. 

Constantemente observa-se o emprego da palavra política denotando um conjunto de regras e 

ações que devem ser tomadas em uma determinada área de conhecimento, como exemplo: 

política de preços de um estabelecimento; política de saúde de um governo; política de 

controle de qualidade.  

Nesse estudo, o sentido da palavra política que será abordado segue a linha de 

pensamento de Aristóteles, Hobbes e Hussel, ou seja, associada às coisas relacionadas ao 

Estado e ao Poder Político.  

 

 

 

2.2 A DEMOCRACIA BRASILEIRA E SUA ESTRUTURA POLÍTICA 
 

 

A palavra Democracia (Demo = povo + Kracia = governo) surgiu na Grécia Antiga 

na cidade de Atenas. Utilizada para designar um sistema de governo onde cidadãos eram 

responsáveis pela tomada de decisões políticas na Cidade. A Democracia é dividida em dois 

tipos: a) Direta: O povo através de plebiscito decide sobre assuntos políticos e administrativos 

de sua cidade, estado ou país; b) Indireta: A população através do voto elege representantes 

para tomar as decisões políticas e administrativas. No Brasil é utilizada a Democracia Indireta 

ou Representativa acrescentando alguns elementos da Democracia Direta como o Referendo. 

O Brasil é uma república federativa presidencialista, sendo assim sua estrutura de 

poder tem a complexidade própria de sistemas de governo que prezam a autonomia e 

independência de seus vários ramos e níveis de poder. (KINZO, 1997) 
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A estrutura de representação política no Brasil é dividida em três esferas: Federal, 

Estadual e Municipal. A Esfera Federal é constituída de Três Poderes, conforme prevê a 

Constituição de 1988 

“Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, 

o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.” 

 

Cada Poder tem suas atribuições, conforme detalhamento abaixo: 

a) Poder Executivo: é exercido pelo Presidente da República. A sua função é 

administrar o país.  Porém, o Presidente pode fazer leis ou normas. É o caso da 

elaboração das Medidas Provisórias (que têm força de lei) ou das Leis Delegadas. 

Outra característica do sistema brasileiro é a possibilidade de o Presidente julgar 

casos, quando são analisados e decididos assuntos relacionados aos processos 

administrativos (Tribunais Administrativos), como, por exemplo, o Tribunal de 

Impostos e Taxas.  

b) Poder Legislativo: é realizado pelo Congresso Nacional, divido em Câmara dos 

Deputados (representantes do povo) e pelo Senado Federal (representantes dos 

Estados). Sua função é a elaboração das Leis e a de julgar casos específicos ou 

mesmo de investigar, quando são instaurados processos contra o Presidente e o 

Vice-Presidente da República e seus Ministros ou quando da instalação das 

Comissões Parlamentares de Inquéritos.  

c) Poder Judiciário: é exercido pelos juízes e tribunais e têm a função de julgar. 

(KINZO, 1997) 

 

A Esfera Estadual, assim como a Federal, tem em sua composição os Três Poderes, 

mas com atuação em nível estadual e respeitando as leis e determinações que se encontram na 

Esfera Federal.  Nos estados o Poder Executivo é exercido pelos governadores estaduais, o 

Legislativo é formado pelas assembleias legislativas e o Judiciário por juízes estaduais. 

(KINZO, 1997) 

Na Esfera Municipal encontram-se apenas dois poderes:  

a) Executivo: exercido por Prefeitos que têm como missão a administração do 

município para o qual foi eleito. 

b) legislativo: formado por vereadores que têm as mesmas atribuições e deveres do 

Legislativo Federal e Estadual, porém restritos ao âmbito municipal. (KINZO, 

1997). 
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2.3 MODELOS DE GESTÃO POLÍTICA 
 

 

A forma de fazer política, assim como as mudanças encontradas em diversas áreas de 

conhecimento, sofre um processo de readequação e de incorporação de novas tecnologias aos 

métodos e conceitos utilizados. Essa mudança ocorre em escala mundial, sendo mais 

avançada em alguns países e em outros ainda encontra-se em processo de desenvolvimento de 

uma nova identidade para gestão política.  

No Brasil, segundo FERRAZ (2008), vivenciamos a transição do Modelo de Gestão 

Política Tradicional para o Modelo Moderno. Ele afirma que esta transição foi iniciada no fim 

da década de 80 na Campanha para Presidente da República de Fernando Collor. Naquela 

época, várias atividades oriundas do Marketing Político foram utilizadas para eleger um 

governador de um dos menores estados do país, filiado a um partido sem expressão nacional, 

sem apoio de outros governadores estaduais (no primeiro turno), com apenas 40 anos de idade 

e concorrendo com candidatos que já logravam de grande influência no cenário nacional. 

FIGUEIREDO (2000) tem a mesma opinião, pois afirma que  

“na eleição de Fernando Collor de Mello para a Presidência da 

República, em 1989, foi um dos fatos que mais chamou a atenção 

para a importância das técnicas de marketing político, que 

desempenharam um papel primordial e decisivo para a vitória do 

candidato naquela ocasião”. 

Uma das grandes diferenças que distinguem a Gestão Tradicional da Gestão 

Moderna é a introdução da Ciência, através de conceitos originados no Marketing Político e 

Eleitoral, em detrimento de práticas rudimentares na maneira como se faz a gestão de uma 

carreira política.  

Nos itens abaixo serão tratadas as características de cada uma das formas de gestão 

política aplicada no Brasil. 

 

 

2.2.1. Gestão Tradicional 

 

A gestão da carreira política de forma tradicional expõe os políticos a um desgaste 

natural com a população. Esta forma de gestão não valoriza a consolidação de um contato 

permanente dos políticos com os eleitores, enfraquecendo a visão dos cidadãos em relação aos 

seus representantes. 
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Segundo MANHANELLI (1992), políticos normalmente se elegem e esquecem o 

eleitorado. Ele afirma ainda que um dos grandes erros da maioria dos políticos é achar que 

seus eleitores não guardam rancor do esquecimento a que são relegados. 

O modelo tradicional é caracterizado por uma gestão em que todas as atividades e 

ações se pautam exclusivamente na opinião de ativistas do partido somado aos voluntários, 

provenientes da rede de amigos e familiares do político.  (FERRAZ, 2008) 

A ―experiência em eleições anteriores‖ e as opiniões dos cabos eleitorais substituem 

a função de pesquisa; o ―talento local não especializado‖ (fotografia, material gráfico) faz as 

vezes da equipe de publicidade; e a intuição, os sentimentos e a memória da eleição passada 

substituem o complexo processo de construção da estratégia, com base em pesquisas, dados e 

discussões. (FERRAZ, 2008) 

O conhecimento das atividades realizadas, os pontos fortes e as fraquezas dos 

concorrentes não são documentados e acompanhados, apesar de serem considerados de 

grande importância, conforme nos aponta FIGUEIREDO (1994), 

"estar bem informado sobre o passado político de seus adversários é 

sempre conveniente".  

O modelo tradicional conta com métodos convencionais de fazer política. Por ordem 

histórica temos: 

a) o discurso político; 

b) o material impresso produzido; 

c) a mala-direta; 

d) o uso da imprensa escrita para divulgar matérias; 

e) a militância. 

Segundo FERRAZ (2008) estes métodos vêm sendo usados pelo menos desde o 

século XIX. Ele ressalva que o termo ―convencionais‖ refere-se muito mais à sua 

universalidade de uso e à sua perenidade do que a um julgamento depreciativo sobre a sua 

eficiência. 

 

 

2.2.2. Gestão Moderna 

 

A Gestão Política Moderna é pautada por um constante acompanhamento e presença 

dos políticos em relação ao seu eleitorado. FERRAZ (2008) expõe a importância da atenção 

que deve ser dada para população mesmo após o período eleitoral, afirmando que na visão de 

grande parte dos eleitores, bem como de alguns políticos, a política se divide em dois 
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momentos: o momento da política (campanha eleitoral) e o momento do governo (exercício 

do poder). Ele ressalta que esta visão colide não apenas com a realidade, mas também com a 

moderna concepção da política numa democracia: a Campanha Permanente. 

O pensamento de campanha permanente é reforçado por MANHANELLI (2004), 

quando diz que  

―muitos dos políticos modernos já se conscientizaram de que a 

população tem carências constantes, entre as quais está a afetiva. 

Fazer-se presente durante todo o mandato é uma das formas de ser 

lembrado na época da campanha eleitoral e tornar mais fácil o 

trabalho de amarração do voto‖.  

 

Para possibilitar a concretização da campanha permanente, práticas do Marketing 

Político e Eleitoral introduziram na gestão política a utilização de pesquisas, planos 

estratégicos e publicidade que são considerados os grandes pilares desta nova forma de gerir 

carreiras políticas. 

Segundo MUNIZ (2010),  

“a utilização das técnicas do marketing político é decorrência da 

própria evolução social. O conflito de interesses, as pressões sociais, 

a quantidade de candidatos, a segmentação de mercado, as 

exigências de novos grupamentos de eleitores, o fortalecimento dos 

grupos de pressão, a competição desmesurada, a decadência da 

sociedade coronelista no país, a urbanização, a industrialização, os 

novos valores ditados pela indústria cultural e o crescimento 

vegetativo da população constituem, entre outros, os elementos 

determinantes da necessidade da utilização dos princípios do 

marketing aplicado à política”. 

 

FERRAZ (2008) divide a gestão política moderna em períodos, onde se aplicam, 

conforme a necessidade, as práticas e orientações recomendadas pelo marketing político-

eleitoral. O primeiro momento citado por ele é a decisão de concorrer, que nasce de uma 

Perspectiva Eleitoral ou Política traçada pelo político ou grupo partidário vinculado a ele.  

A Pré-Campanha é mencionada como uma fase que pode durar meses ou até mais de um ano 

e é propícia para resolver por antecipação problemas e realizar o planejamento de campanha. 

O terceiro período listado é a Campanha, neste momento as atenções estão voltadas para os 
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eleitores, os concorrentes e para o planejamento montado. O planejamento deve ser bem 

gerenciado e modificado, se necessário, visando o dia da Eleição. MANHANELLI (1988) 

ressalta a importância do período Pós-Eleitoral, onde o candidato deve avaliar seus erros e 

acertos de campanha, agradecer seus apoios e convidar os eleitores para colaborar com seu 

Mandato através de sugestões, críticas e novas ideias.   

Durante o mandato MANHANELLI (2004) ressalta a importância de permanecer 

junto ao eleitorado e manter, ao menos em parte, a estrutura de campanha, pois segundo ele,  

―o político vive de imagem e construir uma imagem confiável e com 

credibilidade nos dias de hoje é todo o diferencial de que se 

necessita‖.  

 

Alguns parlamentares amargam muitos prejuízos relacionados aos seus currais 

eleitorais, pois insistem em manter as relações com os eleitores apenas nos períodos de 

campanha. MANHANELLI (2004) explica que 

―muitos políticos já tiveram sua carreira naufragada por falta de 

visão de longo prazo. Os parlamentares que não conseguiram se 

reeleger, ou os mandatários do executivo que não conseguiram eleger 

seu sucessor, desperdiçaram a mais poderosa e barata arma do 

marketing eleitoral de que um político pode dispor: o próprio 

mandato.‖ 

 

Cada período mencionado anteriormente é composto por um conjunto de atividades e 

ações que podem ser sobrepostas ou funcionar paralelamente.  Essas atividades são ligadas 

aos grandes pilares da gestão política moderna que foram implantados a partir das práticas do 

marketing político-eleitoral. Algumas dessas atividades são reinvenções dos métodos 

tradicionais, acrescidos de ciência e tecnologia, outras são novos recursos que foram 

incorporados ao novo modelo de gestão política. 

Segundo FERRAZ (2008) alguns dos novos recursos ou métodos ―não 

convencionais‖, como é chamado por ele, são: 

a) Rádio; 

b) TV; 

c) Telefone; 

d) Pesquisas; 

e) Internet. 
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FERRAZ (2008) ratifica a importância de utilizar os métodos não convencionais 

articuladamente com métodos convencionais,  

―...os métodos convencionais não são esquecidos. São praticados 

tanto de forma isolada, como articuladamente com os demais 

métodos. O que resulta, nestes casos, é um mix criativo e de alta 

qualidade entre produção gráfica e produção televisiva; entre corpo a 

corpo e porta a porta (convencionais) e pesquisa de segmentação 

(não convencional); entre trabalho voluntário e trabalho profissional; 

entre políticos e profissionais contratados; e, sempre que possível, o 

uso do mais moderno e atualizado instrumental tecnológico para 

qualificar e modernizar os meios convencionais.‖.   

 

 

2.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA GESTÃO TRANSPARENTE DE 

MANDATOS PÚBLICOS 

 

Com o surgimento da globalização no início da década de 80 foi iniciado um 

processo de integração mundial das relações econômico-financeiras, culturais, e tecnológicas. 

As mudanças ocorridas desde o final do Século XX interferiram na forma de atuação de 

diversas áreas de conhecimento. A Comunicação, impulsionada pela Internet, destaca-se entre 

as demais áreas não só pelo avanço nos canais que possibilitam o acesso à informação, mas 

pela velocidade que notícias são disseminadas no mundo. Segundo ANTUNES (2011) este 

avanço possibilitou conexão através de diversas plataformas em tempo real, originando uma 

nova Era Social, a Sociedade da Informação.  

Essa nova forma de organização social possibilitou a disponibilização de diversos 

serviços à população. A Gestão Pública modificou e avançou nos serviços públicos prestados 

e na transparência dos gastos públicos. Essas ações foram possíveis, tendo em vista a 

facilidade e o poder de alcance que a internet agrega para a Sociedade. 

A utilização das TIC na transformação dos processos internos do governo, na 

modernização dos instrumentos de gestão e controle, e na entrega de serviços públicos tornou-

se condição essencial para mudança do paradigma de eficiência e desempenho do Setor 

Público (FOUNTAIN, 2001; PAVLICHEV e GARSON 2004). 
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De acordo com a UNESCO existem três grandes ramos de governança eletrônica: e-

administração, e-serviços e e-democracia. Muitas são as iniciativas voltadas para e-

administração e e-serviços. Essa tendência é observada em diversos estudos que focam na 

tecnologia para prover a prestação de serviços à população e a transparência na prestação de 

contas de órgãos públicos. Estas iniciativas são importantíssimas e abrem espaço para que a 

sociedade acesse de forma mais rápida e eficiente os serviços governamentais. Todavia, 

percebe-se que o terceiro ramo abordado pela UNESCO é um desafio que ainda triunfa 

quando falamos de governança eletrônica.  

Algumas tentativas para implantar a e-democracia foram realizadas. Como exemplo 

temos a Câmara dos Deputados que mantém um portal, 

http://www.edemocracia.camara.gov.br/publico/,  no qual a população tem acesso ao debate 

de proposições. Outra tentativa é observada no Estado de São Paulo, quando foi implantado o 

Fala SP, publicado em http://www.falasp.futuro.usp.br, o qual tem o propósito de aumentar a 

interação entre administração pública e população.  

Muitos são os recursos tecnológicos disponibilizados para interação entre políticos, 

pessoas físicas, governos, etc., todavia, esses recursos não estão integrados com os processos 

de gestão política utilizados pelo legislativo e executivo das esferas municipal, estadual e 

federal. Apesar dos esforços e estudos realizados para implantação da democracia eletrônica, 

percebe-se a ausência de modelos que realmente viabilizem a sua prática.  

Uma das maiores dificuldades observadas nas propostas realizadas para implantação 

da participação popular nos mandatos públicos é a falta de divulgação dos meios ofertados 

para essa integração e a não utilização dos recursos disponibilizados pela sociedade. As 

iniciativas de implantação de democracia eletrônica ignoram os meios de integração já 

existentes e de conhecimento popular para consolidar essa participação. 

Observando os recursos disponíveis e de domínio público, percebe-se que a internet 

permite uma nova relação de comunicação horizontal, onde os usuários podem ser criadores, 

modificadores e publicadores de conteúdo. Essas características estão evidenciadas nas redes 

sociais virtuais que se transformaram em um fenômeno mundial capaz de incentivar a 

cooperação, iniciar e articular manifestações públicas e quebrar barreiras geográficas entre os 

participantes destas redes. 

A viabilização da e-democracia através da utilização das redes sociais virtuais é um 

dos primeiros benefícios que a TIC pode trazer para a gestão política brasileira, pois através 

destas ferramentas os processos burocráticos e a estrutura hierárquica que circunda os 

políticos inexistem, facilitando uma relação direta entre os políticos e a população.  
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O aumento dos gastos de campanha é outro tema que preocupa a sociedade 

brasileira, os partidos e os políticos, pois a cada eleição ocorrida no Brasil vivencia-se uma 

evolução exponencial nos gastos realizados pelos candidatos a mandatos públicos.  

As despesas elevadas com as campanhas remetem a um problema maior que é a 

captação dos recursos financeiros junto aos empresários. Muitas vezes os políticos fecham 

acordos que prejudicam seus futuros mandatos em detrimento da liberação de dinheiro para 

suas campanhas. Uma mudança na Legislação Eleitoral, viabilizando o financiamento público 

de campanhas é uma das propostas que circundam a esfera legislativa, todavia, esbarra no fato 

de que não se tem de onde retirar os recursos necessários.  

A TIC pode ser potencializada como um instrumento de campanha, onde a 

divulgação e discussão de propostas poderão ser realizadas de forma interativa entre os 

políticos e a população. Esse tipo de atitude reduz os gastos com divulgação, um dos custos 

mais altos nas campanhas. 

A falta de planejamento de campanha é outro fator que onera as despesas 

provenientes do período eleitoral. Ações sem planejamento obrigam os gestores a executar as 

ações em um curto período de tempo. Essa atitude provoca gastos mais elevados, tendo em 

vista que não se tem tempo para selecionar bons fornecedores.  

Disponibilizar ferramentas que auxiliem no planejamento das tarefas, aquisição de 

recursos materiais e controle logístico das atividades políticas é exemplo da colaboração que 

os recursos tecnológicos podem acrescentar na gestão política. 
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3 MODELAGEM DE PROCESSOS 
 

 

A partir de revisão bibliográfica será demonstrada, neste capítulo, uma visão geral 

sobre o Gerenciamento de Processos de Negócios e apresentada uma descrição dos Métodos 

para Modelagem e Otimização de Processos. 

 

 

3.1 DEFINIÇÃO DE PROCESSO 
 

A palavra processo tem sua origem do verbo no latim procedere, que indica a ação de 

avançar, ir para frente (pro+cedere).  

O termo processo por ser muito genérico pode ser encontrado em diversas áreas de 

conhecimento com conotações diferentes. No direito o sentido do termo processo diverge do 

significado deste termo aplicado à informática, por exemplo. 

Devido ao fato de ser um termo genérico muitas são as definições encontradas para 

processos. Segundo DAVENPORT (1994, p. 7), processo é  

“uma ordenação específica das atividades de trabalho no tempo e no 

espaço, com um começo, um fim, e inputs e outputs claramente 

identificados: uma estrutura para a ação.” 

Para HAMMER e CHAMPY (1994) processo é um grupo de atividades realizadas 

numa sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou um serviço que tem valor para 

um grupo específico de clientes. 

Na visão de RUMMLER e BRACHE (1995) o processo é definido como uma série 

de etapas criadas para produzir um produto ou serviço, incluindo várias funções e 

preenchendo as lacunas existentes entre as diversas áreas de uma organização, objetivando 

criar uma cadeia valores agregados para o cliente. 

Os processos, segundo HARRINGTON et al. (1997) são estratificados 

hierarquicamente. A estrutura dos processos dentro de uma organização é dividida em quatro 

níveis, do mais amplo para o mais específico, da seguinte forma:  

 

a) Macroprocessos: Os macroprocessos ou processos principais são processos que 

geralmente envolvem mais de uma função na estrutura organizacional e sua 

operação tem um impacto significativo no funcionamento da organização. 
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b) Processo: É o conjunto de atividades sequenciais (conectadas), relacionadas e 

lógicas que tomam um evento como entrada (input), acrescentam valor a este e 

produzem uma saída (output) para um cliente. 

c) Subprocesso: É a parte que, inter-relacionada de forma lógica com outro 

subprocesso, realiza um objetivo específico em apoio ao macroprocesso e 

contribui para a missão deste. 

d) Atividades: São ações executadas dentro dos processos, necessárias para produzir 

resultados específicos. São geralmente desempenhadas por uma unidade (pessoa 

ou departamento). Cada atividade é constituída por um determinado número de 

tarefas, que normalmente indicam como um determinado trabalho é executado. 

e) Tarefas: É a menor unidade dentro de um processo, podendo ser um único 

elemento ou um subconjunto de uma atividade. 

 

 

3.2 GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO – BPM (BUSINESS PROCESS 

MANAGEMENT) 
 

O gerenciamento de processos em uma abordagem administrativa é entendido como 

um estilo de organização para o gerenciamento das operações de uma empresa. 

Para COSTA (2009),  

“Entender como funcionam os processos e quais são os tipos 

existentes é importante para determinar como eles devem ser 

gerenciados para a obtenção do resultado máximo. Assim, para 

desenvolver uma estrutura organizacional por processos, é 

fundamental ter uma visão clara e profunda dos processos da 

empresa através do mapeamento das atividades, regras e 

relacionamentos que constituem tais processos.” 

 

O gerenciamento de processos de negócios (BPM) tem como objetivo o mapeamento 

e a melhoria dos processos de negócio de uma empresa, através de uma abordagem baseada 

em um ciclo de vida que é composto por:  

a) Modelagem;  

b) Desenvolvimento; 

c) Execução; 

d) Monitoramento; 
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e) Análise; 

f) Otimização dos processos de negócio. 

 

Segundo NEUBAUER FILHO & ASSAD (2007, p. 09), 

“O BPM é, na sua essência, um conjunto de tecnologias que visa 

permitir um controle maior sobre regras de negócio, separando-as do 

fluxo de processo e controlando as atividades, sejam elas compostas 

por tarefas automatizadas ou executadas por elementos humanos, 

integrando-as em redes de processos que por vezes têm partes 

executadas por fornecedores ou clientes, extrapolando a fronteira 

organizacional através da web.”  

 

Na visão de COSTA (2009) pode-se dizer que o BPM objetiva a execução eficiente e 

efetiva de processos empresariais e consequentemente auxilia organizações na transição para 

uma visão orientada a processos. Ele afirma que isto alavanca a existência de plataformas 

técnicas para coordenação de processos, como sistemas de gerenciamento de fluxos de 

trabalho (workflow) ou aplicações de grupos colaborativos (groupware), colocando-os no 

contexto do gerenciamento do ciclo de vida de processos. 

A utilização de BPM vem se destacando no alinhamento estratégico da área de 

Tecnologia da Informação (TI) com as metas organizacionais, pois vem facilitando e 

auxiliando as equipes de TI na compreensão e levantamento dos requisitos dos sistemas 

corporativos.  

Segundo NEUBAUER FILHO & ASSAD (2007, p. 19), 

“o potencial tecnológico do BPM vem em socorro às equipes de TI já 

desgastadas pelos contínuos processos de mudança nas organizações, 

nas quais a adoção de ERP´s não reduziu as demandas sobre as 

aplicações, pois as necessidades do negócio nunca se estancam e 

necessitam cada vez mais de novas respostas às antigas questões. O 

BPM encaixa-se justamente nesse contexto de Sistemas de Informação 

focados na agilidade e controle dos processos de negócio, de forma 

intuitiva, produtiva, flexível e integrada, contemplando as várias 

dimensões na definição do processo.” 
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Na visão de DAVENPORT (2000) o projeto de sistemas de informação (SI), 

desenvolvido a partir dos processos de negócio, pode, com maior facilidade, passar 

informações através das principais unidades de negócio de uma organização.  

 

 

3.3 MÉTODOS DE MODELAGEM DE PROCESSOS 
 

 

O mapeamento de processos é uma ferramenta gerencial analítica e de comunicação 

que têm a intenção de ajudar a melhorar os processos existentes ou de implantar uma nova 

estrutura voltada para processos. (CORREIA, et al. 2002) 

A popularidade da modelagem de processos de negócios nos últimos anos 

impulsionou o desenvolvimento de várias metodologias, técnicas e ferramentas para 

modelagem de negócios.   

O tópico a seguir apresenta as principais técnicas referenciadas na literatura 

pesquisada. 

 

 

3.3.1. EPC –  Event Driven Process Chain (Cadeia de Processos Dirigida por 

Eventos) 

 

O EPC é um tipo de fluxograma utilizado para modelagem de processos e que faz 

parte do método ARIS (Architecture of Integrated Information Systems - Arquitetura de 

Sistemas de Informação Integrados).  

Segundo DOGEN (2007) o método EPC foi desenvolvido no âmbito do ARIS pelo 

professor Wilhelm Scheer, no Institut für Wirtschaftinformatik na Universität des Saarlandes 

no início de 1990.  

Esse modelo é utilizado por muitas empresas para modelagem, análise e redesenho 

de processos de negócios nas organizações.  

Segundo COSTA (2009, p. 43) 

―modelos EPC consistem em um conjunto de funções e eventos, 

conectados por um fluxo de controle que usa arcos e conectores. Os 

modelos EPC são usados para descrever processos dentro de uma 

perspectiva empresarial e para facilitar a adoção e customização de 
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sistemas de informação orientados a processos. Dessa forma, servem 

como um ponto de referência para a implementação.‖ 

 

No que se refere à sua composição, o EPC é formado por três elementos básicos. 

Segundo DONGEN et Al. (2007) o método EPC consiste dos seguintes elementos: 

a) Funções: correspondem às atividades que devem ser executadas no processo. 

Uma função é representada por um retângulo de cantos arredondados. 

 

b) Eventos: descrevem as funções anteriores e posteriores a execução de uma 

função. Os eventos são responsáveis por interligar as funções. O evento é 

representado por um diagrama em forma de hexágono. 

 

c) Conectores: conectam as funções e eventos e são responsáveis pelo controle do 

fluxo. Existem três tipos de conectores: AND (e), OR (ou) e XOR (ou exclusivo). 

 

 

3.3.2. IDEF - Integrated Computer Aided Manufacturing Definition 

 

A família IDEF é utilizada em diferentes tipos de aplicações. As versões mais 

importantes para a modelagem de processos de negócios são o IDEF0 e o IDEF3.  

O IDEF0 possui elementos gráficos e textuais que são apresentados de forma 

organizada, visando obter entendimento sobre o sistema, suporte para análises, construção da 

lógica para potenciais mudanças, especificação de requerimentos e visualização da integração 

entre atividades. (LEAL et. Al. 2008) 

Um modelo IDEF0 é composto por uma série hierárquica de diagramas que 

gradualmente exibe níveis de detalhe na descrição de funções e suas interfaces com o 

contexto do sistema. (LEAL et. Al. 2008) 

Os componentes da sintaxe do IDEF0 são as caixas, setas, regras e diagramas. Caixas 

representam funções, definidas como atividades, processos ou transformações. Setas 

representam dados ou objetos relacionados às funções. Regras definem como os componentes 

são utilizados, e os diagramas definem um formato para a descrição de modelos graficamente 

e verbalmente. Os dois componentes principais da modelagem são as funções e os 

dados/objetos que inter-relacionam estas funções. (LEAL et. Al. 2008) 
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Já o IDEF3 caracteriza-se pelo fato dos eventos ou atividades serem descritos na 

verdadeira ordem na qual estes ocorrem, levando em consideração as precedências temporais. 

O principal símbolo do IDEF3 é a unidade de comportamento UOB (Unit of Behavior), 

representado por uma caixa. Além disso, o IDEF3 registra o aspecto temporal através de 

lógicas representadas nas chamadas junções. (LEAL et. Al. 2008) 

O IDEF3 ainda apresenta-se em dois modos: descrição do fluxo do processo e 

descrição das transições de estado dos objetos. 

 

 

 

3.3.3. BPMN – Business Process Modeling Notation  

 

BPMN é um padrão de notação, voltado para BPM, que realiza a modelagem de 

processos de negócios especificado pela OMG (Object Management Group). O principal 

objetivo do BPMN é fornecer uma notação que seja facilmente compreensível por todos. 

BPMN cria uma ponte para reduzir a distância entre o projeto de processos de negócios e os 

processos de implementação. Outra meta, mas não menos importante, é assegurar que as 

linguagens XML destinadas à execução de processos de negócio, como WSBPEL (Web 

Services Business Process Execution Language), possa ser visualizado em uma notação 

orientada a negócios. (OMG, 2009) 

Os membros da OMG trouxeram à luz conhecimentos e experiências com diversas 

notações existentes e têm procurado consolidar as melhores ideias destas notações divergentes 

em uma notação com padrão único. Exemplos de outras notações ou metodologias que foram 

revisadas: Diagrama de Atividade UML, UML EDOC Processos de Negócios, IDEF, BPSS 

ebXML, Decisão Atividade-Flow (ADF), Diagrama RosettaNet LOVeM, e Event-Process 

Chains (EPCs). (OMG, 2009) 

Estruturas organizacionais, arranjos funcionais, regras de negócio estão fora da 

extensão BPMN. Essa metodologia é projetada para permitir todos os tipos de diagramas, 

porém deve-se ser cauteloso porque se muitos tipos de submodelos são combinados, o 

diagrama pode ficar muito difícil de ser entendido. Assim, recomenda-se que o analista de 

modelagem escolha um foco para o Diagrama de Processo Empresarial (BPD). Um BPD não 

é projetado para carregar toda a informação exigida para executar um processo de negócio 

graficamente. Assim, os elementos gráficos serão apoiados por atributos que proverão a 

informação adicional. (PEREIRA et al. 2009) 
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BPMN define a notação e semântica de um Business Process Diagram (BPD). BPD é 

um diagrama com base na técnica do "Fluxograma", projetado para apresentar uma sequência 

gráfica de todas as atividades que ocorrem durante o processo. O BPMN pode ser utilizado 

para cobrir diferentes tipos de submodelos de diagramas:  

a) Processos Privados: Utilizado quando não se pretende realizar a interação 

desse processo com outros que ele possa interagir. A preocupação é com o teor 

deste fluxo em si. 

b) Processos Abstratos: representam uma interação entre um processo de 

negócio privativo e outro processo ou participante. A preocupação é com a 

colaboração entre os fluxos dentro de um sistema. 

c) Processos Colaborativos: descreve a interação entre dois ou mais entidades do 

negócio. Estas interações são definidas como uma sequência de atividades que 

representa o padrão de trocas de mensagens entre as atividades envolvidas. 

 

Em um diagrama de BPD há uma série de elementos gráficos que são agrupados em 

quatro categorias básicas: 

 

 Swimlanes: Objeto gráfico utilizado para ―organizar‖ os objetos e artefatos em 

―categorias‖ separadas; 

 

 

Pool 

Pool: Um Pool representa um participante no 

processo. Um participante pode ser uma entidade de 

negócio específica (por exemplo, uma empresa) ou 

pode ser um papel de negócio mais geral (por 

exemplo, um comprador, vendedor ou fabricante). 

Graficamente, um pool é um recipiente para 

particionar um Processo de outros pools. 

 

Lane 

Lane: A Lane é uma subpartição dentro de um Pool. 

O texto associado à Lane (por exemplo, seu nome e / 

ou atribuir qualquer) pode ser colocado dentro da 

forma, em qualquer direção ou local, dependendo da 

preferência do modelador ou fornecedor de 

ferramentas de modelagem. 
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 Objetos de Fluxo: Principais objetos gráficos utilizados para definir o 

comportamento do processo; 

 

Task 

Atividade (Task): Uma atividade é uma unidade de 

trabalho em um processo. Pode significar uma 

interação com o usuário, ou algum processamento 

independente do perfil. Quando a atividade é tão 

isolada que não faz mais sentido subdivisões, ela é 

chamada de tarefa. Uma tarefa, portanto, é uma 

particularização do conceito de atividade. Da mesma 

forma, um subprocesso é um tipo de atividade onde 

sabidamente existe pelo menos um grau de 

detalhamento em seu interior. Se fôssemos dividir em 

temos de hierarquia, poderíamos pensar no processo 

como sendo a atividade de mais alto nível (algumas 

vezes chamado de macro atividade). O processo é 

dividido em atividades menores, chamados 

subprocessos. Estes subprocessos vão sendo cada vez 

mais detalhados, até que chegamos a um nível onde 

não há mais detalhamento, este chamado de tarefa 

(task). De forma geral, qualquer tipo de atividade é 

representado por um quadrado com as bordas 

arredondadas. (REIS, 2008) 

 

Iniciais 

 

 

Intermediários 

 

 

Finais 

Evento (Event): De acordo com a especificação 

BPMN, os eventos aparecem durante a execução de 

um fluxo ou são gerados durante sua execução. 

Somente os eventos têm a capacidade de iniciar ou 

terminar um processo, mas os eventos não executam 

tarefas no processo. Eles podem forçar a execução ou 

mesmo desviar para uma determinada atividade. A 

representação gráfica dos eventos é feita por círculos, 

que podem ser de três tipos: 

1.  iniciais 

2.  Intermediários 
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3.  Finais (REIS, 2008) 

 

 

 

AND 

 

AND 

 

OR 

 

XOR 

Decisão (Gateway): Gateways são os mecanismos 

padronizados do BPMN para efetuarmos desvios. Os 

vários tipos de desvios, como AND (E), OR (OU) e 

XOR (OU exclusivo) são tratados com simbologias 

distintas pela notação. Assim como os eventos são 

representados por círculos, os gateways são 

representados por losangos. (REIS, 2008) 

 

 

 Objetos de Conexão: Objetos gráficos utilizados para conectar objetos de 

fluxo entre si ou entre artefatos;  

 

 

Sequence 

Fluxo de Sequência (Sequence Flow): O fluxo de 

sequência mostrará a ordem que as atividades serão 

executadas em um processo. 

 

Association 

Associação (Association): A associação é utilizada 

para associar informações entre objetos do fluxo. 

 

Message 

Fluxo de mensagem (Message Flow): É utilizado 

para mostrar o fluxo da mensagem entre dois 

participantes. 
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 .Artefatos: Objetos gráficos utilizados para fornecer informação adicional aos 

objetos. 

 

 

Data Object 

Objeto de dados (Data Object): Objetos de dados 

são considerados artefatos porque eles não têm 

nenhum efeito direto sobre o fluxo de sequência ou 

fluxo de mensagem do processo, mas eles fornecem 

informações sobre as atividades que necessitam ser 

realizadas e / ou o que eles produzem. 

 

Anotation 

Anotação (Anotation): A anotação serve para que 

na modelagem o processo com o BPMN possa 

fornecer mais informações ao leitor do diagrama. 

(BRACONI et al. 2009) 

 

Group 

Grupo (Group): Grupos não afetam o fluxo de 

processos nem adicionam restrições. Da mesma 

forma que os elementos de dados, eles agrupam 

atividades e outros elementos de forma a tornar 

visíveis blocos importantes de operação. São 

meramente posicionais, e portanto é permitido que 

um grupo atravesse duas pools. (REIS, 2008) 

 

 

 

3.3.4. Seleção do Método de Modelagem para Mapeamento do Ambiente 

 

Observados os principais métodos para modelagem especificados anteriormente, 

escolheu-se o BPMN para realização do mapeamento do ambiente. A escolha foi pautada na 

facilidade de utilização da notação, maior suporte aos padrões de fluxo de trabalho, 

disponibilidade de ferramentas gratuitas e extensa documentação sobre este método de 

modelagem.  

A ferramenta utilizada foi o BizAgi Process Modeler. O software possui uma versão 

gratuita que pode ser obtida no site http://www.bizagi.com. A ferramenta é baseada no 

método de modelagem BPMN e é considerada de fácil instalação e utilização. No site 

encontra-se um tutorial com exemplos que ensina como utilizá-la. 
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4 PROPOSIÇÃO DE AMBIENTE PARA GESTÃO TRANSPARENTE DE MANDATOS 

PÚBLICOS 

 

A proposta do Ambiente para Gestão Transparente de Mandatos Públicos é focada 

nas atividades da assessoria e dos políticos que pleiteiam ou que já atuam em cargos do Poder 

Legislativo nas esferas Municipal, Estadual e Federal. Nas seções abaixo será demonstrado 

todos os aspectos necessários para criação desse ambiente.  

 

 

4.1 AMBIENTE DE GESTÃO DA CARREIRA POLÍTICA MODERNA 

 

Novos tempos chegaram para uma das mais antigas ―artes‖ que o mundo conhece: a 

arte de fazer política. Há muitos anos as carreiras políticas são geridas da mesma forma, 

normalmente submetidas a controles manuais, falta de planejamento, gastos excessivos e a 

condução de alianças políticas baseada na experiência de alguns assessores.  

Com o advento das novas tecnologias propõe-se a construção de um ambiente 

integrado que potencialize o uso dos recursos tecnológicos às necessidades existentes na 

gestão das carreiras políticas.  

O ambiente em foco tem a finalidade de agregar conhecimento científico ao processo 

de gestão de carreiras políticas, auxiliando os políticos: na realização de um planejamento de 

atividades mais eficaz; na construção de pautas e projetos políticos alinhados e em cooperação 

com a população; na redução de gastos com campanha; na análise de indicadores que auxilie a 

prospecção de cenários políticos e a formação de alianças; e finalmente em uma maior 

interação, viabilizando a e-democracia, entre políticos e população. 

Para que a integração de novas tecnologias auxilie a gestão das carreiras políticas foi 

realizado um mapeamento de processos, visando conhecer e aprimorar as atividades 

realizadas pelos políticos e sua assessoria. A partir desse mapeamento foram levantadas 

funcionalidades que auxiliem os usuários do ambiente na melhoria das atividades realizadas e 

introduzam conhecimento científico no processo de gestão, através de pesquisas, práticas de 

gerenciamento de projetos e conceitos de marketing político e eleitoral. 
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4.2 MAPEAMENTO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA CARREIRA POLÍTICA 

MODERNA 

 

Durante o levantamento bibliográfico realizado identificou-se que a gestão da 

carreira política é dividida em períodos, segundo MANHANELLI (2004) e FERRAZ (2008). 

Desta forma, o ambiente proposto considerou os períodos como subprocessos que podem 

ocorrer paralelamente e se alternam durante toda gestão da vida pública dos políticos. A 

Figura 1 demonstra uma visão dos 06 subprocessos: 

 

Figura 1 – Processo de Gestão da Carreira Política  

 

A Figura 2 representa uma visão geral do fluxograma que representa o Processo de 

Gestão Política. 

 

Figura 2 - Visão Geral do Processo de Modernização da Gestão Política Brasileira 

As seções seguintes descrevem cada um dos seis subprocessos do ambiente. 
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4.2.1. Perspectiva Política 

 

A perspectiva política é o 1º Subprocesso e um dos mais importantes do modelo 

proposto. Através dele serão realizadas análises e traçado planos que afetam todo o 

planejamento, execução e monitoramento dos demais processos. A Figura 3 ilustra as tarefas 

que compõem este subprocesso. 

 

Figura 3 - Subprocesso Perspectiva Política 

 

 

Tarefa Estruturar Base Eleitoral 

 

A tarefa Estruturar Base Eleitoral é responsável por coletar informações sobre as 

localidades que fazem parte do território eleitoral desejado pelo político. Nesta etapa serão 

levantados os líderes locais, entidades representativas, políticos dominantes e projetos que 

estão sendo executados em benefício da comunidade.  

 

 

Tarefa Análise e Avaliação das Perspectivas 

 

A análise e avaliação das perspectivas considera um cenário complexo que é baseado 

em hipóteses de candidatura dos concorrentes e nas informações de base eleitoral que o 

político e seus concorrentes possuem. 

 

 

Tarefa Projetar Cenário Político 

 

A partir das perspectivas traçadas são projetados cenários em que se consideram as 

alianças políticas que serão necessárias e ações que precisam ser realizadas para concretização 

de uma candidatura. 
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4.2.2. Pré-Campanha 

 

A Pré-Campanha é o 2º Subprocesso e tem uma posição estratégica na gestão do 

processo político, pois muitas das tarefas que são realizadas nesta etapa possibilitarão mais 

tranquilidade nas etapas posteriores que são caracterizadas pelo curto período de tempo de 

que dispõem e pela grande quantidade de atividades que precisam ser executadas. A Figura 4 

ilustra as tarefas que compõem este subprocesso. 

 

 

Figura 4 - Subprocesso Pré-Campanha 

 

 

 

 

Tarefa Avaliar Cenário Político 

 

A tarefa Avaliar Cenário Político corresponde a uma análise por parte dos assessores 

estratégicos, visando validar e aperfeiçoar os cenários projetados na etapa anterior. Neste 

momento, conversas com aliados, pesquisas e cruzamento de dados das últimas eleições são 

instrumentos utilizados para tomada de decisão.  

 

 

Tarefa Negociar Alianças 

 

A tarefa Negociar Alianças é considerada complexa. Como em qualquer negociação, 

muitas vezes é necessário abrir mão de alguma coisa para que a aliança seja possível. A 

Assessoria e o político munidos de suas avaliações e projeções de cenários partem para as 

negociações que satisfaçam a concretização de suas pretensões políticas. 

 

 

Tarefa Criar e/ou manter bases eleitorais 

 

As bases eleitorais devem ser expandidas e mantidas durante toda vida política. Essas 

bases é que sustentam os projetos políticos e prospectam novos caminhos para carreira do 
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político. Trabalhos assistenciais e reinvindicações da população são itens que colaboram para 

criação e manutenção das bases. O envolvimento de líderes locais com o projeto político 

defendido é outro fator que contribui para obtenção de bons resultados. 

 

 

Subprocesso Realizar planejamento estratégico 

 

O subprocesso Realizar Planejamento Estratégico é responsável por traçar toda 

estratégia política que deverá ser utilizada na campanha. A Figura 5 demonstra as tarefas que 

estão envolvidas neste item. 

 

Figura 5 - Subprocesso Realizar Planejamento Estratégico 

 

 

Tarefa Listar Recursos Humanos e Materiais Necessários 

 

Para realizar o planejamento de alguma ação, projeto ou campanha política é 

necessário realizar uma listagem dos perfis profissionais necessários e dos recursos materiais 

que serão envolvidos. 

 

Tarefa Planejar Formas de Divulgação 

 

A divulgação é um dos principais aspectos que devem ser cuidados antes da 

execução de projetos, ações e campanhas eleitorais. Ela é um dos principais meios para obter 

bons resultados. Esta tarefa visa um planejamento de como será realizada a divulgação do 

evento planejado. 
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Tarefa Traçar um Plano de Visibilidade 

 

O plano de visibilidade diverge da divulgação, pois precisa detalhar como a ação será 

permanentemente mantida, ou seja, trata-se de uma ação mais duradoura que precisa ser 

mantida durante a execução do objeto do planejamento. 

 

Tarefa Posicionar-se em Relação a Problemas 

 

A Tarefa Posicionar-se em Relação a Problemas é realizada pelo político e pela sua 

assessoria, diante temas controversos que estão recebendo destaque da população ou da mídia. 

 

Tarefa Combater os Ataques Sofridos 

 

A Tarefa Combater os Ataques Sofridos é realizada pelo político e por sua assessoria 

e tem como objetivo defender-se de possíveis ataques realizados por políticos adversários ou 

por outras entidades. 

 

Tarefa Atacar Adversários 

 

A Tarefa Atacar Adversários é responsável por projetar ataques aos adversários 

políticos. Evidências devem ser levantadas para sustentar o ataque, tendo em vista um 

possível confronto judicial. 

 

Tarefa Propor Ações e Projetos 

 

Baseado nas reivindicações, sugestões da população e problemas de ordem pública 

serão realizadas propostas de ações e projetos que beneficiem a população. 

 

Tarefa Provisionar Gastos 

 

Todo processo de planejamento deve ser apoiado por uma previsão de gastos. Esta 

tarefa é responsável por uma prospecção dos valores que deverão ser alocados para realização 

da ação. 
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Subprocesso Captar Recursos 

 

O subprocesso Captar Recursos é responsável por todo procedimento de 

identificação, planejamento, execução e convencimento de financiadores para custear as 

atividades políticas planejadas. A Figura 6 apresenta as tarefas que estão envolvidas neste 

item. 

 

 

Figura 6 - Subprocesso Captar Recursos 

 

 

Tarefa Pesquisar fontes para Captação dos Recursos 

 

Para iniciar um processo de captação de recursos a primeira tarefa necessária é o 

levantamento de possíveis fontes financiadoras.  

 

Tarefa Criar Projeto de Captação 

 

A captação de recursos é um processo complicado, desta forma faz-se necessário a 

criação de um projeto que apoie a captação, seguindo um cronograma de atividades e 

dispondo dos recursos apropriados para lograr êxito na captação. 

 

Tarefa Reunir Documentos para Apoiar a Captação 

 

Esta tarefa tem a finalidade de associar documentos que apoiem e justifiquem a 

ação/projeto proposto. 

 

Tarefa Submeter o Projeto a Fonte Financiadora 

 

Submeter em tempo hábil, encaminhando os documentos e justificativas necessárias, 

o projeto de captação à fonte financiadora. 
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Tarefa Acompanhar e Fornecer Subsídios para Análise do Projeto pela Fonte Financiadora 

 

Essa atividade tem como objetivo o monitoramento e acompanhamento do projeto 

junto ao financiador. 

 

 

Subprocesso Assessorar a comunicação (Reutilizável) 

 

O subprocesso Assessorar a Comunicação auxilia todo processo de propaganda, 

divulgação e comunicação entre o político e os demais integrantes do processo de gestão 

política. A Figura 7 demonstra as tarefas que estão envolvidas neste item. 

 

 

Figura 7 - Subprocesso Assessorar a Comunicação 

 

 

Tarefa Monitorar Publicações 

 

A tarefa Monitorar Publicações tem a atribuição de pesquisar e localizar as mídias 

escritas e eletrônicas para encontrar assuntos de interesse da assessoria e do político. 

 

Tarefa Descartar Reportagem 

 

Após uma análise do material coletado, as publicações que não forem de interesse 

deverão ser descartadas.  
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Tarefa Realizar Clipagem 

 

Ao contrário da tarefa anterior, após a avaliação dos dados coletados esta tarefa é 

responsável por armazenar e catalogar as publicações que despertem o interesse do político ou 

de sua assessoria. 

 

 

Tarefa Preparar Ações de Promoção Pessoal 

 

A tarefa Preparar Ações de Promoção Pessoal cria fatos e ações que promovam o 

político perante a sociedade. 

 

 

Tarefa Criar Pautas para os Veículos de Comunicação  

 

A Tarefa Criar Pautas para os Veículos de Comunicação é realizada para elaborar 

matérias e notas curtas que evidenciem algum projeto ou ação que o político está 

promovendo. Essas publicações devem ser enviadas para os veículos de comunicação para 

devida publicação. 

 

 

4.2.3. Campanha 

 

A Campanha se destaca como um processo repleto de tarefas e que tem uma curta 

duração para realizá-las. Todo planejamento e as facilidades criadas no período de Pré-

Campanha irão ajudar no bom andamento e execução das atividades vinculadas a esse 

subprocesso.  A Figura 8 ilustra as tarefas que estão previstas no período da campanha. 
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Figura 8 - Subprocesso Campanha 

 

 

Tarefa Prestar Contas das Ações Realizadas 

 

Nos casos em que o político está exercendo um mandato, as ações e projetos 

realizados durante o mandato deverão ser demonstrados para população. 

 

 

Tarefa Apresentar Propostas 

 

A Tarefa Apresentar Propostas tem a atribuição de detalhar as propostas da 

plataforma política do candidato para a população. 

 

 

Tarefa Prestar Contas dos Gastos Financeiros parcialmente ao TRE 

 

Por regulamentação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) toda prestação de contas 

dos gastos realizados na campanha deve ser entregue ao final de cada mês. Essa tarefa junta 

todos os itens gastos no decorrer da campanha e disponibiliza para o TRE os dados no 

formato por ele exigido. 

 

 

 



42 
 

Subprocesso Gerenciar Colaboradores 

 

O Subprocesso Gerenciar Colaboradores realiza a gerência dos funcionários e 

voluntários que formam o quadro de pessoal. As atividades que cada colaborador realiza 

precisa ser controlada sob pena de acarretar em desperdício de recursos. A Figura 9 ilustra as 

tarefas que estão previstas para esse subprocesso. 

 

 

Figura 9 - Subprocesso Gerenciar Colaboradores 

 

 

Tarefa Recrutar Colaboradores 

 

A Tarefa Recrutar Colaboradores tem como atribuição a seleção de pessoal para 

composição da equipe de trabalho. Esta seleção, todavia, diverge de um recrutamento de 

pessoal para uma empresa, pois na maioria das vezes os escolhidos precisam ter afinidade 

com o projeto político proposto. 

 

 

Tarefa Atribuir e Acompanhar Atividades 

 

Este item é responsável pela definição, distribuição e acompanhamento das 

atividades de campanha. O gestor deverá alocar os colaboradores para cada atividade e 

monitorar o andamento e sua conclusão.  

 

 

Tarefa Controlar Frequência 

 

Esta tarefa é responsável pelo controle de horários e de presença dos colaboradores 

nos locais pré-determinados. 
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Subprocesso Executar Plano de Campanha 

 

Durante o período de pré-campanha normalmente é produzido um plano que deverá 

ser executado na campanha. Esse subprocesso trata da execução desse planejamento. A Figura 

10 ilustra as tarefas que estão previstas para esse subprocesso. 

 

Figura 10 - Subprocesso Executar Plano de Campanha 

 

 

Tarefa Controlar Estoque de Materiais 

 

No planejamento estratégico está prevista a utilização de materiais e essa tarefa é 

responsável pelo controle desses itens, tendo em vista evitar desperdícios.  

 

 

Tarefa Gerenciar Apoio Logístico de Campanha 

 

A Tarefa Gerenciar Apoio Logístico de Campanha é responsável pelo controle de 

transporte e hospedagem dos colaboradores.  

 

 

Tarefa Gerenciar Agenda do Candidato 

 

A falta de tempo é um dos grandes problemas enfrentados durante uma campanha. 

Esse item tem como finalidade o controle e organização da agenda do político.  

 

Subprocesso Fidelizar Eleitores 

 

Esse subprocesso é responsável pela fidelização dos eleitores. Nele são realizadas 

ações que mantenham o eleitorado próximo ao político.  A Figura 11 ilustra as tarefas que 

estão previstas para essa etapa. 
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Figura 11 - Subprocesso Fidelizar Eleitores 

 

 

Tarefa Registrar e Discutir Planos para Reivindicações 

 

A Tarefa Registrar e Discutir Planos para Reivindicações é utilizada para criar planos 

em conjunto com a população para resolução de problemas que atinjam a população. 

 

 

Tarefa Expor Propostas 

 

A Tarefa Expor Propostas é realizada para propor projetos ou ações que viabilizem 

melhorias para o convívio social. 

 

 

Tarefa Realizar Atividades de Aproximação com os Eleitores 

 

Deverá realizar atividades que estabeleçam uma convivência do político com a 

população, através da presença em eventos que façam parte do ambiente comunitário. 

 

 

Subprocesso Atender Pleitos (Reutilizável) 

 

O atendimento de pleitos é uma das práticas mais comuns no ambiente político. O 

objetivo desse subprocesso é dar suporte às solicitações pessoais e coletivas que os líderes 

comunitários e eleitores apresentam aos assessores e ao político.  A Figura 12 ilustra as 

tarefas que estão previstas para esse subprocesso. 
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Figura 12 - Subprocesso Atender Pleitos (Reutilizável) 

 

 

Tarefa Pessoa Solicita um Pleito 

 

Essa tarefa representa uma solicitação pessoal ou coletiva realizada por um eleitor, 

líder comunitário ou cabo eleitoral. 

 

 

Tarefa Assessoria do Político Registra Pleito 

 

A assessoria do político é responsável por documentar o pedido realizado e proceder 

o encaminhamento da solicitação para o político. 

 

 

Tarefa Político Avalia Viabilidade de Atendimento ao Pleito 

 

Diante da solicitação o político juntamente com seus assessores avalia a viabilidade 

de atendimento do pleito, observando custos, retorno social e ganho político. 

 

 

Tarefa Político ou Assessoria Atende ao Pleito 

 

Após chegar a viabilidade do pleito e constatar que o atendimento é possível, o 

político e sua assessoria executam as ações necessárias para a resolução do problema. 
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Tarefa Informar Pessoa o Atendimento da sua Solicitação 

 

Quando o atendimento é autorizado a assessoria deve comunicar ao solicitante que 

sua requisição será atendida. 

 

 

Tarefa Assessoria Registra Atendimento 

 

Todos os atendimentos realizados devem ser registrados, tendo em vista futuras 

solicitações. 

  

 

Tarefa Informar Pessoa sobre Impossibilidade do Atendimento 

 

Alguns pleitos são inviabilizados devido ao custo elevado ou mesmo a 

impossibilidade decorrente de outros fatores, desta forma faz-se necessário que a assessoria 

entre em contato com o solicitante e informe sobre o não atendimento de sua requisição. 

 

 

4.2.4. Eleição 

 

A Eleição é o período mais curto e que tem maior dependência dos subprocessos 

anteriores, pois todas as tarefas e atividades executadas convergem para auxiliar no bom 

desempenho esperado nesta etapa. Embora seja constituído de poucas atividades, esse 

subprocesso possui gastos muito elevados.  As tarefas que fazem parte da Eleição estão 

demonstradas na Figura 13. 

 

Figura 13 - Subprocesso Eleição 
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Tarefa Realizar Marketing de Guerrilha 

 

A Tarefa Realizar Marketing de Guerrilha tem como objetivo a intensificação de 

propaganda durante a eleição. Todos os meios de propaganda disponíveis devem ser 

utilizados.  

 

 

Tarefa Gerenciar Incidentes 

 

O período eleitoral é caracterizado pela ocorrência de vários incidentes envolvendo 

os colaboradores. Essa tarefa é responsável por gerenciar os possíveis incidentes que ocorram 

durante as eleições. 

 

 

Tarefa Acompanhar Resultado Eleitoral 

 

Essa tarefa objetiva realizar o acompanhamento dos resultados divulgados pelo TRE. 

Nesse momento a assessoria faz o uso de mapas com a localização das zonas e seções 

eleitorais já apuradas para prospectar o resultado das eleições.  

 

 

Subprocesso Gerenciar Equipe de Fiscalização 

 

O Subprocesso Gerenciar Equipe de Fiscalização tem a finalidade de alocar e 

desalocar fiscais nas seções eleitorais. Essa atividade é importante, pois pode evitar qualquer 

tipo de fraude por parte de adversários. O bom gerenciamento e distribuição dos 

colaboradores auxiliam na cobertura dos locais de votação mais críticos. As tarefas que fazem 

parte desse subprocesso estão demonstradas na Figura 14. 

 

 

Figura 14 - Subprocesso Gerenciar Equipe de Fiscalização 
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Tarefa Realizar Levantamento de Locais de Votação 

 

A Tarefa Realizar Levantamento de Locais de Votação tem a finalidade de mapear os 

locais de votação por área, importância política e quantidade de eleitores. 

 

 

Tarefa Recrutar Coordenadores e Apoiadores 

 

A Tarefa Recrutar Coordenadores e Apoiadores objetiva a seleção de colaboradores 

para assumir a função de coordenação e de pessoas que possam assumir a função de fiscais 

nos locais de votação. 

 

 

Tarefa Distribuir Material para Realização da Fiscalização 

 

Essa Tarefa tem a atribuição de distribuir material de apoio para realização da 

fiscalização. 

 

 

Tarefa Distribuir Equipes 

 

A Tarefa Distribuir Equipes é necessária para realizar o trabalho logístico de 

alocação dos fiscais nos locais de votação. 

 

 

Tarefa Estabelecer Responsáveis pelo Monitoramento dos Coordenadores e Fiscais 

 

A atribuição dessa Tarefa é de eleger responsáveis para controlar áreas que englobem 

vários locais de votação. Esse colaborador terá a missão de monitorar os problemas ocorridos 

com cada coordenador ou fiscal. 
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Tarefa Gerenciar Irregularidades Relatadas pelos Fiscais 

 

A Tarefa Gerenciar Irregularidades Relatadas pelos Fiscais tem a finalidade de tomar 

providências junto aos órgãos competentes sobre irregularidades flagradas pelos fiscais. 

 

 

4.2.5. Pós-Eleição 

 

O período de Pós-Eleição tem como característica principal a avaliação de estratégias 

adotadas e o agradecimento aos eleitores. Esse subprocesso é composto pelas tarefas 

ilustradas na Figura 15. 

 

Figura 15 - Subprocesso Pós-Eleição 

 

 

Tarefa Prestar Contas de Campanha 

 

Assim que o processo eleitoral é encerrado o TRE de cada estado aguarda a entrega 

da prestação de contas do período de campanha de cada candidato, sob pena de o político se 

tornar inelegível. 

 

 

Tarefa Levantar Erros e Acertos de Campanha 

 

Essa tarefa objetiva o levantamento dos erros e acertos das atividades executadas 

durante a campanha. 

 

 

Tarefa Avaliar Estratégias Adotadas 

 

A presente Tarefa tem como finalidade o levantamento de dados que possam servir 

de avaliação das estratégias adotadas no período de campanha. 
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Tarefa Agradecer aos Eleitores 

 

Finalizado o pleito eleitoral é importante que o político agradeça seus eleitores, 

independentemente do resultado obtido. Nessa Tarefa serão utilizados todos os recursos de 

divulgação disponíveis para estabelecer a comunicação com os eleitores.  

 

 

4.2.6. Mandato 

 

O subprocesso Mandato é o único dos processos vistos que não será vivenciado por 

todos os políticos, pois só os que conseguem se eleger farão parte dele. Uma particularidade 

desse processo é que ele ocorre paralelamente a todos os subprocessos identificados na Gestão 

Política. Esse período tem uma importância grande em relação aos outros, pois a visibilidade 

proporcionada e as oportunidades geradas são fundamentais para fundamentar uma carreira 

política. As atividades que compõem esse subprocesso podem ser vistas na Figura 16. 

 

Figura 16 - Subprocesso Mandato 
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Subprocesso Executar o Plano de Ação Parlamentar 

 

O Subprocesso Executar o Plano de Ação Parlamentar tem o objetivo de concretizar 

as propostas inseridas no Plano de Ação Parlamentar que auxiliou o político na sua plataforma 

de campanha. Ele é composto pelas atividades contidas na Figura 17.  

 

Figura 17 - Subprocesso Executar o Plano de Ação Parlamentar 

 

 

Tarefa Priorizar Ações do Plano de Ação Parlamentar 

 

Essa Tarefa tem o objetivo de verificar a viabilidade e prioridade das ações previstas 

no Plano de Ação Parlamentar.  

 

 

Tarefa Elaborar Projeto 

 

A Tarefa Elaborar Projeto tem a responsabilidade da criação de projetos que apoiem 

a execução das ações priorizadas no Plano de Ação Parlamentar.  

 

 

Tarefa Captar Recursos 

 

Tarefa responsável pela captação de recursos para o projeto. Deveram ser listados 

possíveis financiadores e formatado um plano de captação dos recursos.  
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Tarefa Submeter para Aprovação 

 

Após a comprovação da viabilidade e das fontes de recursos identificadas, o projeto 

deve ser submetido para aprovação da casa Legislativa ou do Executivo.  

 

 

Fiscaliza e Viabiliza a Execução do Projeto 

 

Após a aprovação do projeto deverá ser realizada uma etapa de fiscalização e 

viabilização do projeto.  

 

 

Tarefa Adiciona Projeto ao Portfólio Político 

 

Todos os projetos que forem aprovados e/ou executados devem fazer parte de um 

conjunto de realizações que serão encaminhadas aos eleitores.  

 

 

Tarefa Reelaborar Projeto 

 

Os projetos que forem rejeitados deverão ser reelaborados para reencaminhar para 

aprovação.  

 

 

Tarefa Planejar Execução da Ação 

 

Essa Tarefa é responsável por realizar o planejamento da execução da ação.  

  

 

Tarefa Executar Ação 

 

A Tarefa Executar ação será responsável por todo o processo de execução das ações 

planejadas.  

 



53 
 

Subprocesso Manter Presença com a Comunidade 

 

A manutenção da presença do político nas comunidades que formam sua base 

eleitoral é o objetivo desse subprocesso.  A figura 18 apresenta as tarefas que compõem esse 

subprocesso. 

 

Figura 18 - Subprocesso Manter Presença na Comunidade 

 

Tarefa Mapear Líderes e Entidades com Representatividade 

 

Essa Tarefa objetiva o mapeamento dos líderes comunitários e entidades 

representativas que exercem influência sobre uma determinada comunidade. Nesse 

mapeamento deverão ser extraídas informações que auxiliem na composição de novas bases 

eleitorais. 

 

 

Tarefa Apoiar Lideranças Locais 

 

A Tarefa Apoiar Lideranças Locais é realizada pelo político e sua assessoria nas 

questões que envolvem a comunidade.  

 

 

Tarefa Acompanhar os Problemas e Coletar Reivindicações 

 

Nessa Tarefa a assessoria política deverá realizar um acompanhamento dos 

problemas e principais reivindicações que atingem a comunidade. 

 

 

Tarefa Construir Propostas para Solução dos Problemas 

 

Baseado nas informações coletadas com a população, a assessoria deverá construir 

propostas que auxiliem na resolução dos problemas encontrados. 
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Tarefa Realizar Ações 

 

A Tarefa Realizar Ações deve colocar em prática as propostas para resolução dos 

problemas que afetam a população. 

 

 

Subprocesso Gerenciar Gabinete 

 

Esse subprocesso tem como finalidade o gerenciamento de todas as atividades do 

gabinete do político. A Figura 19 detalha as tarefas que fazem parte do subprocesso. 

 

Figura 19 - Subprocesso Gerenciar Gabinete 

 

 

Tarefa Gerenciar Agenda 

 

Essa tarefa é responsável pela agenda política. Deve gerenciar os eventos e outras 

atividades que sejam de interesse do projeto político. 

 

 

Tarefa Organizar e Distribuir Atividades para Assessoria 

 

Todas as atividades do gabinete e de atendimento aos pleitos realizados pelos 

eleitores devem ser organizadas e distribuídas entre os assessores. 
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Tarefa Controlar Despesas do Gabinete 

 

Essa tarefa é responsável por todo o controle de despesas que o gabinete realiza e 

posteriormente pela prestação de contas dos gastos realizados. 

 

 

4.3 ESPECIFICAÇÃO DO AMBIENTE PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA 

CARREIRA POLÍTICA 

 

O Ambiente Computacional proposto será especificado neste item. Serão abordados 

os integrantes que fazem parte do ambiente e as funcionalidades previstas para a devida 

gestão política, bem como as regras de negócio que definem a amplitude da atuação deste 

ambiente. 

O Pólis – Ambiente para Modernização da Gestão Política foi idealizado como um 

sistema colaborativo, que interage com personagens externos, tornando-se um ambiente muito 

dinâmico. Integram esta estrutura pessoas com diferentes objetivos e com suas próprias 

motivações. Uma das principais características do ambiente é a capacidade de organizar e 

estruturar atividades rotineiras que colaboram para a construção de um núcleo para 

formulação de propostas, estreitamento do relacionamento entre políticos e população, 

organização de tarefas, planejamento estratégico, pesquisas, publicidade e apoio à decisão. 

 

 

4.3.1. Integrantes do Ambiente de Gestão Política 

 

O Pólis envolve a participação de quatro grandes grupos identificados no processo de 

gestão política: os Políticos, a Assessoria, População e Tribunais Eleitorais. A estrutura 

proposta para o processo de gestão dos projetos políticos é representada conforme demonstra 

a Figura 20. 
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Figura 20 - Integrantes do Ambiente de Gestão Política 

 

  

A maneira como cada grupo colabora com o processo e qual a importância de cada um para o 

ambiente pode ser visto a seguir: 

 

a) Políticos: Têm um papel fundamental no ambiente de gestão política, pois as 

informações que serão alimentadas pelos demais grupos propiciarão subsídios que permitirão 

uma boa gestão da carreira política desses integrantes. Estarão interagindo com os outros 

grupos, direcionando suas atividades e apoiando decisões baseados nas informações contidas 

no ambiente.   

b) Assessoria: Responsável pela inserção, organização e qualidade das 

informações que deverão alimentar o sistema de informação. Interagem com os outros três 

grupos, tornando possível o elo entre todos os envolvidos.  

c) População: a população deixa de ser expectador na Cadeia de Gestão Política e 

pode assumir um papel mais ativo, participando e interagindo com os políticos. Essa interação 

é possível através das redes sociais e de outras formas de comunicação que estarão totalmente 

integradas ao ambiente.  

d) Tribunais Eleitorais: os tribunais têm a função de regulamentar e fiscalizar boa 

parte das etapas que estão sendo mapeadas no processo de gestão política. Desta forma, 

colabora para regulamentação de algumas tarefas que estão inseridas no Processo de Gestão 

Política e fornecerá dados sobre os resultados das eleições que possibilitarão futuras análises e 

perspectivas sobre o quadro político atual. 
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Estrutura Organizacional para Apoio à Gestão Política 

 

No levantamento realizado para identificar e mapear os processos para Apoio à 

Modernização da Gestão Política Brasileira foi identificado uma estrutura organizacional 

mínima que apoia todas as etapas que o compõem, conforme é observado na Figura 21. 

 

Figura 21 - Estrutura Organizacional para Apoio à Gestão Política 

 

Observa-se que a estrutura necessária para apoiar os políticos na gestão de suas 

carreiras pode ser muito enxuta. Abaixo do político encontra-se um chefe da assessoria e/ou 

gabinete que é responsável por todo o gerenciamento da equipe de assessores. A assessoria 

divide-se em três níveis: os Assessores Estratégicos, de Comunicação e Pesquisa. A 

Assessoria Estratégica realiza contatos com lideranças e apoia o político na avaliação de 

cenários, construção de propostas e aproximação com a população. Os Assessores de 

Comunicação cuidam da imagem e publicidade do político. A Assessoria de Pesquisa auxilia 

o político na interpretação de pesquisas realizadas por terceiros e na formulação de pesquisas 

internas que devem auxiliá-lo no processo de gestão do mandato e na fase eleitoral. 

 

 

4.3.2. Funcionalidades  

 

Neste tópico serão especificadas as funcionalidades previstas para auxiliar o processo 

de gestão política. As funcionalidades foram levantadas baseadas nos processos mapeados na 

Seção 5.1. Os artefatos de software foram pensados para de forma transversal abranger os 06 
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subprocessos identificados e proporcionar aos usuários um ambiente único e alinhado às 

novas tecnologias disponíveis no mercado de Tecnologia da Informação. 

 

 

Cadastros Básicos 

 

Para utilização do ambiente informatizado alguns cadastros básicos deverão ser 

realizados em uma primeira etapa. O objetivo de disponibilizar os cadastros básicos é 

decorrente da necessidade de personificação do ambiente. Os cadastros básicos 

disponibilizados são: 

a) Pessoas: Permite a inserção dos dados de pessoas físicas e jurídicas. As pessoas 

físicas poderão exercer mais de um papel no sistema. Esses papéis são divididos 

em Colaborador, Eleitor, Fornecedor, Funcionário, Político, Líder Político e 

Usuário do sistema. O cadastro deverá contemplar informações pessoais, 

econômicas e sociais, embora os itens obrigatórios para realizar um 

cadastramento com sucesso sejam o nome e a classificação da pessoa em um dos 

papéis. Essa funcionalidade deverá possuir uma lista de categorias em que a 

pessoa se enquadra, uma listagem das localidades e/ou comunidades em que 

atuam e, finalmente, outra lista contendo as áreas de atuação/interesse de cada 

pessoa. 

  

b) Categorias: As categorias são utilizadas para classificar o perfil de cada pessoa. O 

cadastro deverá permitir a categorização das pessoas em forma de árvore, 

permitindo que uma categoria possua vários subníveis. 

 

c) Ramo de Atividade: Assim como o cadastro de categorias, os ramos de atividade 

poderão possuir vários subníveis, proporcionando uma estratificação adequada. 

 

d) Bairro: Cadastro de bairros, vinculando-os às respectivas cidades. 

 

e) Cidade: Registro das cidades brasileiras devidamente atreladas ao seu estado. 

 

f) Região: Esse item permite a inserção de regiões que deverão agregar as cidades 

desejadas pelo usuário. 
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g) Escolaridade: Inserção da classificação quanto à escolaridade. 

 

h) Etnia: Cadastro das etnias. 

 

i) Religião: Inserção das diferentes religiões catalogadas. 

 

j) Área de Atuação: Cadastro de áreas de atuação de cada pessoa (ex. Saúde, 

Educação, etc.).  

 

k) Tipo de Documento: Manutenção dos tipos de documentos que poderão ser 

associados ao pagamento de despesas (Notas Fiscais, Recibos, etc.). 

  

l) Forma de Pagamento: Manutenção das formas de pagamento que serão 

associadas às despesas (cartão, cheque, boleto bancário, etc.). 

 

 

m) Partido: Cadastro dos partidos políticos que são reconhecidos pelos Tribunais 

Eleitorais. 

 

n) Tratamento: Manutenção das formas de tratamento com a qual as pessoas serão 

tratadas. 

 

 

Escritório / Gabinete 

 

Nesse grupo serão disponibilizadas funcionalidades que permitam o gerenciamento 

de assessores e colaboradores, além do gerenciamento de projetos e atividades que devem ser 

desenvolvidas. Os itens pertencentes a esse grupo são: 

a) Agenda: Cadastro dos compromissos do político e de seus assessores. 

 

b) Gestão Financeira: a gestão financeira é subdividida em Despesas, Títulos a 

Pagar, cadastro de centro de custo e plano de contas. 

 Despesas: Cadastro das despesas do gabinete ou de outros centros de 

custo como Eleições. Esta tela oferece a opção de cadastrar as despesas e 
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associar as formas de pagamento. Após o cadastro da despesa serão 

gerados títulos a pagar. 

 Títulos a pagar: Títulos gerados pelas despesas necessitam ser baixados 

para que não apareçam como itens pendentes de pagamento. 

 Centro de custo: As despesas podem ser organizadas por centros de custo, 

tendo em vista uma melhor visualização dos gastos de acordo com áreas 

de organização. Nesta opção podemos cadastrar os centros de custos que 

serão utilizados. 

 Plano de contas: As despesas serão classificadas de acordo com contas 

contábeis. Essa classificação auxilia na prestação de contas que deve ser 

exigida por órgãos competentes em finais de exercícios fiscais ou de 

eleições. Deverá ser permitida a inserção de vários planos de contas. 

 

c) Projeto/Atividade: esse item é distribuído em Projetos, Atividades e Consultas 

Gerenciais.  

 Projetos: Os políticos e assessores poderão cadastrar projetos sociais, 

projetos de lei ou quaisquer outros projetos que façam parte do seu 

portfólio de ações. No cadastro de projetos são cadastradas atividades 

vinculadas ao projeto que são delegadas aos colaboradores (assessores). 

Nestas atividades os colaboradores deverão reportar as horas gastas para 

realizá-las e poderão associar arquivos contendo o resultado da atividade 

ou arquivos que apoiaram a realização da mesma. Esse tipo de controle 

fortalece o gerenciamento das atividades realizadas pelos colaboradores 

do político e auxilia nas tarefas diárias.  

 Atividades: Além das atividades vinculadas aos projetos, podemos 

realizar o cadastro de atividades rotineiras que também são atribuídas a 

colaboradores e permite a associação de arquivos. Os colaboradores 

deverão informar as horas gastas para realizar estas atividades, tendo em 

vista o bom gerenciamento da equipe. As atividades deverão possuir 

integração com a agenda dos colaboradores, possibilitando mais agilidade 

na identificação das tarefas que necessitam ser realizadas. 

 Consultas gerenciais: Deverá permitir a consulta do andamento das 

atividades, identificando-as conforme o seu status. 
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Presença da Comunidade 

 

Como vimos anteriormente, a gestão política moderna assume que o político esteja 

sempre em contato com a população. Este conjunto de funcionalidades auxilia os assessores 

no mapeamento e gestão das ações, pleitos e reivindicações da população: 

a) Mapeamento de Localidade: Cadastro de locais mapeados de acordo com a 

melhor forma de distribuição pensada pelo político e sua assessoria. Podem-se 

agregar bairros, cidades, lugarejos, condados, etc. Este cadastro tem como 

objetivo fortalecer as formas de atuação do político na área mapeada.  Este 

fortalecimento deve-se ao detalhamento de itens importantes que precisam ser 

identificados em cada local (Entidades fortes, líderes políticos, políticos 

dominantes, projetos sociais, reivindicações e Intervalo eleitoral).   

 

b) Ações: Cadastro de ações realizadas pelo político e seus concorrentes. É 

importante registrar tanto as ações realizadas por ele como por seus opositores, 

pois isso auxiliará na análise de seus concorrentes. 

 

c) Proposições: As proposições são divididas em dois grupos, proposição online e 

proposição local. A proposição online é realizada através da integração do 

software com as redes sociais. Em contrapartida, a proposição local será lançada 

manualmente pela assessoria. 

 

d) Pleitos: Gerenciamento dos pedidos realizados por eleitores e colaboradores. O 

software deverá guardar um histórico dos pedidos realizados por cada solicitante. 

 

 

Planejamento Estratégico 

 

O planejamento das atividades políticas é essencial para que os objetivos traçados no 

plano político sejam atingidos. Através de análises de resultados eleitorais e de estratégias 

políticas este grupo de funcionalidades permitirá avaliações que só seriam possíveis após 

meses de pesquisa. Os artefatos integrantes deste grupo são: 
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a) Mapa Eleitoral/Simular Composições: Georeferenciamento do cruzamento de 

dados eleitorais com locais de votação. Nesta funcionalidade é possível realizar 

uma avaliação pessoal ou de adversários políticos de acordo com os votos 

obtidos na última eleição.  Pode-se, ainda, simular diversas composições políticas 

e comparações históricas, agregando aos seus votos a votação de um possível 

aliado. 

  

b) Estratégia Política: Neste item deverão constar os Recursos materiais e pessoais, 

forma de divulgação, localidades que irão atuar, colaboradores responsáveis, 

ações, plano de visibilidade (reuniões, panfletagem, etc.). Numa eleição, o 

processo estratégico engloba diversas atividades como: estratégia inicial, 

avaliação de campanhas, previsão, planejamento, finanças, plataforma e 

programa de ação parlamentar, recursos humanos, destacar-se nos órgãos 

informativos, posicionar-se perante problemas atuais, alianças e composições 

pós-eleitorais. 

 

c) Avaliação Pessoal x Concorrentes: Será realizada uma avaliação pessoal e dos 

concorrentes levando em consideração ações, propostas, reivindicações atendidas 

e projetos executados em favor de determinadas localidades. As localidades que 

não tiveram algum tipo de benefício deverão ser evidenciadas para que se dê um 

tratamento diferenciado, bem como, marcar as localidades que tiveram muitas 

ações em seu favor. 

 

d) Cruzamento de Dados Eleitorais: Cruzamento de dados de todos os candidatos 

das últimas eleições, permitindo criar agrupamentos e filtros por qualquer 

variável eleitoral como: zona, seção, candidato, partido, cargo, etc. 

 

 

Marketing e Comunicação 

 

Estabelecer uma comunicação eficiente com os eleitores é fundamental para a gestão 

política moderna. Neste tópico serão explorados os recursos mais atualizados da Tecnologia 

da Informação para possibilitar uma comunicação eficiente entre os políticos e a população. 

Os recursos disponibilizados são listados a seguir: 
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a) Biblioteca digital: todas as publicações de interesse do projeto político poderão 

ser armazenadas e posteriormente consultadas na biblioteca digital. A 

alimentação das publicações será realizada através do item Monitoramento WEB. 

 

b) Monitoramento WEB: Uma poderosa ferramenta integrada com as redes sociais e 

com buscadores que permitem o arquivamento de publicações online, através do 

cadastramento de termos. Este monitoramento deverá permitir configurações 

referentes aos locais em que as publicações devem ser pesquisadas e em que 

periodicidade o motor de buscas deve realizar cada pesquisa. As informações 

encontradas deverão ser armazenadas e o usuário poderá classificar cada 

publicação com os conceitos bom, neutro e ruim. Essa classificação deverá gerar 

gráficos para que a assessoria de comunicação identifique a quantidade de 

informações boas e ruins. 

 

c) E-mail Marketing/Mala Direta: Deverá possibilitar o cadastramento de 

mensagens com a inclusão de imagens. Diversas opções de filtro possibilitarão o 

envio de mensagens para os grupos de pessoas escolhido pelos usuários do 

sistema.  

 

d) SMS: Funcionalidade que permitirá o envio de mensagens eletrônicas, utilizando 

diversos critérios de filtro para o envio das mensagens.  

 

e) Relato: Cadastro de relatos da mídia impressa ou falada que não possuem versões 

eletrônicas publicadas. 

 

 

Campanha e Eleição 

 

Este último grupo de funcionalidades é responsável pela manutenção de informações 

que serão utilizadas no período eleitoral. Os itens disponíveis neste grupo são: 

a) Mapa de cobertura das eleições: O dia da eleição exige um planejamento para 

fiscalizar as seções eleitorais, desta forma, através de um mapa pode-se organizar 

e verificar para onde se devem levar equipes de apoio. O mapa deverá mostrar os 

locais de votação com as equipes que estão alocadas. 
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b) Cadastro de Fiscalização: Cadastro dos fiscais e coordenadores que deverão ser 

alocados em cada local de votação. 

 

c) Locais de Votação: Essa funcionalidade é responsável pela manutenção dos 

locais de votação. O cadastro deverá possibilitar o cadastramento dos dados 

necessários para geolocalização. 

 

d) Doações: Esta funcionalidade deverá armazenar os registros de doações de 

campanha para possibilitar posteriormente a prestação de contas com os órgãos 

reguladores. 

 

e) Estoque: Toda ação de campanha envolve a utilização de recursos materiais, 

desta forma este item deverá controlar todo fluxo de entrada e saída de materiais. 

 

 

 

4.3.3. Funcionalidades x Processos de Gestão da Carreira Política 

 

Neste item serão mapeadas as funcionalidades que estão inseridas em cada processo 

de gestão da carreira política. A Tabela 1 demonstra esse mapeamento. 

 

Funcionalidades/Processos 
Perspectiva 

Política 

Pré-

Campanha 
Campanha Eleição 

Pós-

Eleição 
Mandato 

Cadastros Básicos       

Pessoa X X X X X X 

Partidos X X X X X X 

Região X X X X X X 

Escritório/Gabinete       

Agenda  X X X  X 

Cadastro de Despesas  X X X X X 

Baixa de Títulos  X X X X X 

Plano de Contas  X X X X X 

Centro de Custo  X X X X X 

Projetos  X    X 

Atividades X X X X X X 

Presença na Comunidade       

Localidade X X X X X X 
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Proposição  X X X  X 

Pleitos  X X   X 

Planejamento Estratégico       

Comparação Histórica X X   X  

Estratégia Política  X X X   

Prospecção de Votos – 

Avaliação Pessoal x 

Concorrentes 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

Cruzamento de Dados 

Eleitorais 
X X X  X  

Marketing e Comunicação       

Cadastro de RSS e Sites  X X   X 

Proposição Pública  X X X  X 

E-mail Marketing X X X X X X 

SMS X X X X X X 

Monitoramento WEB X X X X  X 

Relato X X X X  X 

Campanha e eleição       

Mapa de Cobertura das 

Eleições 

 X X X   

Cadastro de Fiscalização  X X X   

Local de Votação  X X X X  

Doações   X X X  

Estoque   X X  X 

Tabela 1 - Mapeamento de Funcionalidades x Processos de Gestão da Carreira Política 
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5 IMPLEMENTAÇÃO DE UM AMBIENTE INFORMATIZADO PARA GESTÃO 

TRANSPARENTE DE MANDATOS PÚBLICOS 

 

 

5.1 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO UTILIZADO 

 

O termo Engenharia de Software é utilizado para definir uma área da tecnologia da 

informação que se destina ao estudo do processo de desenvolvimento de software. Esta área é 

responsável pela aplicação de metodologias de gerenciamento, especificação, 

desenvolvimento e manutenção de artefatos de software.   

Segundo SOMMERVILLLE (2003)   

"A Engenharia de Software é uma disciplina da Engenharia que se 

ocupa de todos os aspectos da produção de software, desde os 

estágios iniciais da especificação do sistema até a manutenção desse 

sistema." 

 

Para (PRESSMAN, 2002) o trabalho associado à engenharia de software pode ser 

categorizado em fases genéricas independente da área de aplicação, tamanho do projeto e 

complexidade. As fases necessariamente focam no que (definição), como (desenvolvimento) e 

modificações (manutenção). 

Tendo em vista as práticas recomendadas na Engenharia de Software foi criado um 

processo de desenvolvimento de software para implementação do ambiente informatizado 

proposto. Este modelo inclui práticas recomendadas pelas disciplinas que integram essa área 

da engenharia.  

O processo de desenvolvimento é divido em 5 fases:  

a) Inicialização;  

b) Planejamento;  

c) Execução;  

d) Monitoramento e controle;  

e) Finalização.  

Estas fases estão distribuídas dentro de um ciclo de vida Iterativo-Incremental, onde 

cada uma delas é executada na realização de cada iteração. Para o desenvolvimento deste 

ambiente foram realizadas 06 iterações que foram divididas conforme o conjunto de 

funcionalidades identificadas no capítulo anterior na Seção 5.3.3. 
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A fase de inicialização contempla o levantamento dos processos de negócio, tendo 

em vista uma melhor compreensão do fluxo de atividades que integram o negócio. Esta etapa 

tem importância fundamental no levantamento e especificação dos requisitos, pois oferece 

uma visão macro que pode ser facilmente compreendida pelos usuários, facilitando na 

identificação de possíveis falhas no entendimento do negócio. Completando a fase inicial foi 

realizada uma análise do mapeamento e identificadas as funcionalidades necessárias para 

contemplar as atividades envolvidas nos processos levantados. 

A fase de planejamento foi baseada nas recomendações do PMBOK (2008), desta 

forma o principal artefato gerado neste momento é o plano de projeto, contemplando a 

estrutura analítica do projeto (EAP), planilha de gerenciamento de riscos, cronograma, plano 

de gerência de configuração e baselines. Esta fase é apoiada pela utilização do Microsoft 

Project. Através dessa ferramenta é possível elaborar o cronograma, alocar os recursos 

necessários e controlar a execução e o andamento das atividades.  

Na etapa de execução do desenvolvimento do software foram elicitados os requisitos 

baseados no levantamento de processos realizado. Foram gerados protótipos de tela para 

facilitar o desenvolvimento da aplicação, tendo em vista a identificação de possíveis falhas no 

atendimento aos problemas levantados. Os requisitos gerados são utilizados como entrada 

para definição dos casos de teste. Durante a etapa de testes os casos de uso podem ser 

aprovados e encaminhados para homologação do usuário ou devolvido ao desenvolvedor. Os 

outros artefatos gerados na fase de execução são o documento de arquitetura, modelo entidade 

relacionamento e os códigos fonte do sistema.  

O monitoramento e controle do desenvolvimento é realizado pelas tarefas monitorar 

e controlar o trabalho, controlar as mudanças, reportar o status do projeto e a geração de 

releases. Para auxiliar a realização destas tarefas foram utilizadas as ferramentas Mantis e 

Tortoise.  

A fase de encerramento contempla apenas uma tarefa que é responsável pelo 

encerramento do projeto, gerando um artefato que é a homologação. Esta tarefa tem o 

objetivo de validar as funcionalidades desenvolvidas. A Figura 22 demonstra as fases 

definidas no processo de desenvolvimento. 
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Figura 22 - Processo de Desenvolvimento do Software 
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5.2 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS UTILIZADAS 

  

Nas subseções abaixo serão detalhadas as tecnologias e ferramentas que foram 

utilizadas na implementação do ambiente. O software desenvolvido baseado no ambiente 

descrito será chamado de PÓLIS. O nome escolhido era o modelo das antigas cidades gregas. 

Polis é a Cidade, entendida como a comunidade organizada, formada pelos cidadãos no grego 

―politikos‖.  

 

5.2.1. Web Services  (Serviços Web)  

 

Segundo o W3C, um serviço Web é um sistema de software projetado para suportar 

interação máquina-máquina interoperáveis sobre uma rede. Ele tem uma interface descrita em 

um formato processável por máquina. 

De acordo com MURACEVIC e KURTAGIC, 2009, atualmente há dois grandes 

padrões para a construção de WebServices: 

 SOAP - Simple Object Access Protocol Protocolo baseado em Extensible 

Markup Language (XML) mantido por (W3C, 2000). 

 REST - Representational State Transfer Modelo idealizado por (FIELDING, 

2000) que usa ao máximo o protocolo Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 

(FIELDING et al., 1999). 

 

SOAP  

 

O ambiente Web é intrinsecamente distribuído e por natureza heterogêneo, os 

mecanismos de comunicação com os WebServices devem ser independentes de plataforma 

tecnológica, seguros e rápidos. O XML é conhecido por sua grande capacidade de codificar 

dados independente de plataforma, internacionalização e força para a transferência de dados. 

Por essas virtudes do XML ele foi escolhido como base para a criação do protocolo de 

comunicação SOAP (CURBERA et al., 2002). 

Sendo aplicações modulares, auto descritivas, acessíveis através de um URL, 

independentes das plataformas de desenvolvimento e que permitem a interação entre 

aplicações sem intervenção humana, os Web Services apresentam-se como a solução para os 

atuais problemas de integração de aplicações. Estas suas características devem-se em grande 

parte ao facto de se basearem em normas standard, entre as quais se destacam: 
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 XML - metalinguagem de anotação na qual estão definidas todas as outras normas que 

servem de base aos Web Services. Foi lançado como um padrão internacional (ISO 

8879) em 1986. (BARRY, 2010) 

 SOAP - Encapsula a mensagem XML em um envelope e transporta esta mensagem 

por meio de protocolos padrões, tais como: HTTP e SMTP (PULIER e TAYLOR, 

2006). 

 WSDL - linguagem de anotação definida em XML e que tem como objetivo descrever 

a API de um Web Service. 

 UDDI - linguagem de anotação definida em XML com a qual se cria a meta 

informação característica de um Webservice; vários registos UDDI são agrupados em 

repositórios; estes repositórios possuem uma interface/API de pesquisa para permitir a 

uma aplicação cliente pesquisar e localizar um serviço [UDD]. 

 

A Figura 23 demonstra o processo de funcionamento entre as tecnologias 

mencionadas para realizar a comunicação entre uma aplicação cliente e um Serviço WEB: 

 

Figura 23 - Processo de Comunicação entre Aplicação e Serviço WEB 

 

 

 

REST - Representational State Transfer 

 

REST surgiu no ano 2000 através de um trabalho de Roy Fielding, que tinha como 

objetivo analisar as características de diversos tipos de arquiteturas de rede para Word Wide 

Web. 

O estilo arquitetural REST define um conjunto de princípios arquiteturais pelos quais 

podem ser projetados Web Services que focam nos recursos de um sistema, incluindo como 
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estados dos recursos são endereçados e transferidos sobre HTTP por uma ampla variedade de 

clientes escritos em diferentes linguagens.  

Segundo Fielding (2000), a Transferência de Estado Representacional (REST) é uma 

abstração dos elementos arquitetônicos dentro de um sistema hipermédia distribuído. REST 

ignora os detalhes da implementação do componente e sintaxe do protocolo a fim de orientar 

sobre os papéis dos componentes, as restrições sobre a sua interação com outros componentes, 

e sua interpretação de elementos significativos de dados. Ela abrange as restrições 

fundamentais sobre os componentes, conectores e dados que definem a base da arquitetura da 

Web e, portanto, a essência do seu comportamento como um aplicativo baseado em rede. 

Segundo Nunes & David (2005), o modelo REST utiliza um conjunto de interfaces 

genéricas para promover interações sem estado (stateless) através da transferência de 

representações de recursos, em vez de operar diretamente sobre esses recursos. O conceito de 

recurso é a principal abstração deste modelo. Entre as restrições definidas pelo REST, 

destacam-se três e refere-se a aplicação no caso concreto da Web: 

 Identificação global - Todos os recursos são identificados através do mesmo 

mecanismo global. Independentemente do contexto de aplicação, tecnologia ou 

implementação concreta, cada recurso disponível na Web é identificado 

utilizando um URL. 

 Interfaces uniformes - A interação entre os agentes é feita com recurso ao 

protocolo HTTP [10], utilizando um conjunto de métodos pré-definidos: GET, 

POST, PUT e DELETE. 

 Interações stateless - O estado concreto de uma aplicação Web é mantido com 

base no estado de um conjunto de recursos. O servidor conhece o estado dos 

seus recursos, mas não mantém informação sobre as sessões dos clientes. 

 

Fielding (2000) define a arquitetura REST sendo composta por: 

 

a) Elementos de dados – REST comunica-se através da transferência de uma 

representação de um recurso em um formato compatível a de um conjunto em 

desenvolvimento de tipos de dados padrão, selecionado dinamicamente com base 

nas capacidades ou os desejos do destinatário e a natureza do recurso. Se a 

representação é no mesmo formato, ou é derivado da fonte, permanece escondido 

por trás da interface. Os benefícios do estilo de objeto móvel são aproximados 
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através do envio de uma representação que consiste de instruções no formato de 

dados padrão de um mecanismo de processamento encapsulado. 

 

b) Conectores – REST utiliza diversos tipos de conectores para encapsular as 

atividades de acesso aos recursos e transferência de representações de recursos. 

Os conectores apresentam uma interface abstrata para a comunicação de 

componentes, aumentando a simplicidade, oferecendo uma clara separação das 

preocupações e escondendo a implementação básica de recursos e mecanismos 

de comunicação. A generalidade da interface também permite a substituição: se o 

acesso dos usuários apenas para o sistema é através de uma interface abstrata, a 

aplicação pode ser substituída sem afetar os usuários. Desde que um conector 

gerencie a comunicação de rede para um componente, a informação pode ser 

compartilhada entre múltiplas interações, a fim de melhorar a eficiência e 

responsividade. 

 

c) Componentes – Os componentes são a realização de uma interface de conector.  

 

Tendo em vista que REST não se trata de um protocolo, mas de um estilo 

arquitetural, não existe um padrão oficial para RESTful Web Services. São indicadas boas 

práticas para construção desses serviços, dentre as quais se encontram: 

a) Uso correto do dos métodos HTTP (GET, POST, PUT e DELETE); 

b) Uso correto dos códigos de status; 

c) Uso dos cabeçalhos HTTP; 

d) Semântica do endereço de recursos; 

e) Manter um padrão homogêneo e bem documentado. 

 

Para realizar o transporte e serialização dos dados é utilizada uma nova notação 

chamada JSON (Java Script Object Notation). Segundo FONSECA & SIMÕES (2007) O 

JSON é um formato de texto para a serialização de dados estruturados. Ele é derivado dos 

Object Literals do Java Script. Essa estrutura pode representar quatro tipos primários (strings, 

números, booleanos e nulos) e dois tipos estruturados (objetos e vetores). O objeto é definido 

como uma coleção não ordenada de zero ou mais pares nome/valor, onde o nome é uma string 

e o valor é uma string, número, booleano, nulo, objeto ou vector.  
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5.2.2. OAuth - Open Authorization  

 

Segundo Xavier & Carvalho (2010), OAuth ou Open Authorization é um padrão 

aberto que permite aos usuários de um site garantir acesso, por uma aplicação externa, aos 

seus recursos privados sem ter que compartilhar suas senhas e logins. O foco principal do 

OAuth está na autorização e não na autenticação. Sendo assim, ele prevê níveis de 

autorização, que o usuário pode aceitar ou não. O OAuth foi construído baseado nos padrões 

proprietários Google AuthSub, Yahoo BBAuth e Flickr API Auth. Também pode ser 

caracterizado como um protocolo. Sua especificação consiste em duas partes.  

 

a) A primeira parte define um processo no navegador, para redirecionamento do 

usuário final para autorização aos seus recursos, pelo cliente.  

 

b) A segunda parte define um método para realizações de requisições HTTP 

autenticadas usando dois conjuntos de credenciais. Um conjunto destinado à identificação do 

cliente e outro à identificação do dono do recurso a ser requisitado.  

 

O protocolo segue o seguinte fluxo: 

 

1. Token de Requisição – Quando o usuário entra na aplicação consumidora, esta 

requisita ao servidor um token de requisição. Quando a aplicação consumidora 

recebe o token, ela redireciona o usuário para a tela de autenticação do servidor. 

O token de requisição é enviado, bem como um link para redirecionamento, 

assim que o usuário autenticar-se. 

 

2. Autenticação e Autorização – Ao ser redirecionado para a tela de autenticação do 

servidor, o usuário é requisitado a autenticar-se. Uma vez autenticado, o usuário 

recebe um questionamento acerca da autorização para a aplicação consumidora. 

 

3.  Redirecionamento à aplicação consumidora – Caso o usuário autorize o acesso, o 

servidor marca o token de requisição, enviado no passo 1, como autorizado. O 

usuário então é redirecionado para a URI previamente informada pela aplicação 

consumidora. No OAuth, o cliente ou consumidor é a aplicação que está 
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requisitando os recursos privados. O site que os fornece é chamado de servidor 

ou provedor do serviço. O usuário é chamado de dono do recurso. 

 

4. Token de acesso – Quando o fluxo retorna à aplicação consumidora, ela 

encarrega-se de fazer um intercâmbio do token de requisição por um token de 

acesso. O token de requisição tem como único objetivo a aprovação, pelo 

usuário. Entretanto, o token de acesso é destinado às requisições dos recursos 

privados. 

 

5. Acesso aos recursos privados – Com o token de acesso, a aplicação consumidora 

pode consultar todos os recursos privados, os quais o usuário concedeu 

permissão.  

 

 

 

 

 

 

5.2.3. Delphi  

 

O Delphi é um compilador, uma IDE e uma linguagem de programação, produzido 

antigamente pela Borland Software Corporation e atualmente produzido pela Embarcadero. O 

Delphi, originalmente direcionado para a plataforma Windows, chegou a ser usado para 

desenvolvimento de aplicações nativas para Linux e Mac OS, através do Kylix e para o 

framework Microsoft .NET em suas versões mais recentes. O desenvolvimento do Kylix foi 

descontinuado. Atualmente o Delphi se encontra na versão 2011 ou Delphi XE.  

 

 

5.2.4. Firebird 

 

O Firebird é um SGBD derivado do código do Borland InterBase 6.0. Ele tem o 

código aberto e não possui licença dupla, portanto pode ser utilizado em qualquer tipo de 

aplicação, seja ela comercial ou não. A tecnologia usada no Firebird tem mais de 20 anos, 

fazendo com que ele seja um produto muito maduro e estável. (Firebird, 2011) 
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5.2.5. Microsoft Project 

 

Ferramenta de Gerenciamento de Projetos desenvolvida pela Microsoft. Foi utilizada 

no apoio ao gerenciamento do desenvolvimento da aplicação. 

 

 

5.2.6. Mantis 

 

Mantis Bug Tracker é uma ferramenta baseada na web que tem como principal 

função gerenciar defeitos de outros softwares. Foi utilizado para auxiliar na etapa de 

monitoramento e controle estabelecida no processo de desenvolvimento do projeto. 

(MANTIS, 2011) 

 

5.2.7. Tortoise 

 

É um aplicativo cliente para Windows do controlador de versões de arquivos 

SUBVERSION. Pode ser utilizado com quaisquer ferramentas de desenvolvimento que 

desejar ou ainda por pessoas que não possuam ferramentas de desenvolvimento instaladas. 

(TORTOISESVN, 2011) 

 

 

5.3 ARQUITETURA DE SOFTWARE UTILIZADA 
 

 

Segundo Domingos (2004), a arquitetura de software está intimamente ligada aos 

elementos estruturais de um sistema e exerce um papel coordenador capaz de simplificar a 

complexidade do processo de desenvolvimento de software. 

Na opinião de VAROTO (2002),  

“a arquitetura traz muitos benefícios, inclusive a facilidade na 

comunicação entre os participantes do desenvolvimento do sistema 

porque permite um entendimento comum do problema. Cada 

participante tem uma visão do sistema e todos eles, mesmo com visões 

diferentes, devem ter um mesmo entendimento sobre as 

representações que fazem da arquitetura”. 
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A representação arquitetural do sistema será demonstrada como uma série de visões: 

visão lógica, visão de implantação e visão de implementação.  

   Visão Lógica - Esta visão contém as Classes de Projeto (Design) mais 

importantes e sua organização em pacotes, subsistemas e camadas. Ela pode 

conter algumas Realizações de Caso de Uso. 

   Visão de Implantação - Esta visão contém uma representação geral do 

Modelo de Implantação e sua organização em termos de camadas. 

   Visão de Implementação - Esta visão contém uma representação geral do 

Modelo de Implementação e sua organização em termos de módulos em 

pacotes e camadas. 

 

 

5.3.1. Visão Lógica 

 

A arquitetura do sistema é dividida em três camadas: apresentação, negócio e 

persistência. Estão associadas numa relação de dependência e têm por ―protocolo de 

comunicação‖, ou seja, de transferência de dados e informações, classes que representam o 

domínio do sistema. São associadas ainda a um conjunto de classes utilitárias, conforme 

observamos a seguir: 

 

Visão Geral 

 

Como foi baseada na arquitetura de camadas, possui as três camadas principais, 

conforme a Figura 24: 

   
Camada de Apresentação   

Camada de Negócio   

Camada de Persistência 
  

 

Figura 24 - Camadas do Sistema 

 

Camada de Apresentação: camada responsável pela comunicação com o usuário, 

composta pelas telas de cadastro/manutenção. 
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Camada de Negócio: Camada responsável por implementar as regras de negócio, 

fazendo requisições à camada de persistência e enviando respostas à camada de apresentação. 

Comunica-se transferindo e recebendo dados encapsulados em classes que representam o 

domínio do sistema. Acessa as classes de persistência através de uma fábrica abstrata para 

assim não haver acoplamento (forte dependência difícil de ser retirada) de uma 

implementação de persistência tão somente. Podemos subdividi-la em 3 subcamadas, 

descritas abaixo: 

o Classes de Negócio - Representam as entidades identificadas na 

modelagem do sistema. 

o Controlador – Concentra toda regra de negócios do software.  

o Fachada - A fachada concentra todos os serviços que podem ser 

oferecidos pelo sistema. A fachada centraliza a manutenção e o acesso a todas 

as coleções de dados do sistema, permitindo assim um único ponto de acesso. 

 

Camada de Persistência: Camada de acesso a dados. Implementa o padrão de 

projeto Abstract Factory para que o acesso às classes de persistência sejam feitos apenas 

através de interfaces, evitando assim acoplamento. Como forma de persistência utiliza uma 

classe de mapeamento que deve ser criada no momento da construção das classes de domínio.  

 

Figura 25 - Pacotes de Design Significativos do Ponto de Vista da Arquitetura 
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5.3.2. Visão de Implantação 

 

Visão de Implantação descreve uma ou mais configurações da rede física (hardware) 

na qual o software é implantado e executado. 

 

Figura 26 - Visão de Implantação 

 

 

5.3.3. Visão de Implementação 

 

A arquitetura do sistema foi feita utilizando o modelo de divisão em camadas, pois 

dessa forma se tem os benefícios de reuso, extensibilidade e modularidade. Havendo então 

interfaces entre as camadas, modificações em uma camada não afetam as demais, permitindo 

assim uma maior facilidade na manutenção e na evolução do sistema se necessário.  

Padrões de projeto são soluções para a implementação de projetos já maturados, que 

evoluíram com o passar do tempo e utilizados com sucesso em projetos passados. Sempre que 

possível deve-se utilizá-los para uma maior estabilidade e robustez do sistema. 

Após a análise de alguns padrões de projeto existentes, foram selecionados para o 

uso desse projeto aqueles que mais se adequaram ao sistema. Os padrões selecionados são dos 

tipos Estruturais e Criacionais. 

 

● Padrões Estruturais: 

 

Padrões Estruturais estão preocupados em como as classes e objetos são compostos a 

fim de formar estruturas mais complexas. Usam conceitos de linguagens orientadas a objetos 

para facilitar a estruturação de classes e objetos. 

Facade: O padrão de projeto Facade provê uma interface unificada para um conjunto 

de classes e interfaces em um subsistema. Temos uma fachada que centraliza o acesso a 

Camada de Negócio. Esta é um ponto de acesso único para as funcionalidades das demais 

camadas, a fim de manter a qualidade de baixo acoplamento.  
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Adapter: Este padrão é utilizado para 'adaptar' a interface de uma classe. O Adapter 

permite que classes com interfaces incompatíveis possam interagir. 

 

● Padrões Criacionais: 

 

Padrões Criacionais ajudam a tornar o sistema independente de como seus objetos 

são criados, compostos e representados. 

Singleton : Este padrão visa garantir que uma classe contenha apenas uma instância e 

prover um ponto de       acesso global a esta instância. No nosso sistema, as fachadas de 

acesso à camada de negócios e serão singleton, para garantir que não haja mais de uma 

instância dessas classes. 

Factory: Este padrão permite a criação de famílias de objetos relacionados ou 

dependentes, através de uma única interface e sem que a classe concreta seja especificada. 

 

Visão Geral 

 

Foram identificadas 03 camadas, e para essas camadas foram definidas interfaces que 

as ligam. Essa divisão em camadas pode ser visualizada na figura abaixo, e logo em seguida 

será dada uma breve descrição para cada uma das camadas. 

 

Figura 27 - Visão das Camadas da Aplicação 

 

 

Camadas 

 

GUI: É a camada responsável pela interação do usuário com o sistema. Essa comunicação é 

efetuada por uma interface de entrada e saída. 

 

Camada de Negócios: A camada de negócios é responsável pela implementação dos serviços 

e da lógica de negócios do sistema. Essa camada permite a independência desses serviços e 
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dessas regras das demais partes do sistema (a interface com o usuário e a camada de dados). 

Dessa forma, tornando simples a evolução e a extensibilidade do sistema. Para essa camada 

foram identificados alguns grupos de classes (ou pacotes): 

  

o Classes de Negócio — São abstrações de objetos do mundo real e armazenam as 

informações do domínio do sistema.  

 

o Fachada — É o ponto de acesso as funções do sistema, permitindo assim haver um 

ponto de acesso único para as funções de sistema, e desse ponto, a execução das 

funções é encaminhada para a classe responsável pela implementação dessa 

funcionalidade. 

 

o Controladores — É o controle lógico dos casos de uso. Estabelece uma separação 

entre o uso da entidade e o comportamento inerente a elas.  

 

Camada de Dados: Essa camada é responsável pela obtenção e pela persistência de dados. A 

persistência é feita em SGBD, o FIREBIRD, é definida também uma interface que permite a 

abstração do meio físico no qual os dados serão persistidos. 

 

 

 

 

5.4 O SOFTWARE PÓLIS – GESTÃO TRANSPARENTE DE MANDATOS PÚBLICOS 

 

Baseado na especificação do ambiente e na arquitetura apresentada foi desenvolvido 

um protótipo da aplicação que cumpre todas as especificações necessárias à transparência e 

otimização da gestão política. 

A sequência do capítulo descreve as principais telas criadas para o protótipo. 

 

5.4.1. Tela Principal 

 

A tela principal contém os itens de menu: Cadastro Básico, Escritório, Presença na 

Comunidade, Planejamento Estratégico, Marketing e Comunicação, Campanha, Opções e 

Manutenção. A Figura 28 representa a tela principal do software. 
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Figura 28 - Tela Principal do Pólis 

 

 

 

5.4.2. Pessoa 

 

Tela responsável por manter o cadastro de pessoas. O cadastro permite a inserção de 

pessoas físicas e jurídicas, além da atribuição de papéis.  A Figura 29 apresenta uma imagem 

da tela. 

 

 

Figura 29 - Tela de Cadastro de Pessoas 
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A tela de pessoa foi desenvolvida buscando um detalhamento, não obrigatório, de 

dados pessoais, sociais, financeiros e eleitorais. Através destes dados pretende-se obter um 

perfil dos eleitores, colaboradores e fornecedores que constam na base de dados. Com esse 

mapeamento feito, consegue-se direcionar correspondências e ações de forma mais eficiente. 

Os dados inseridos no cadastro de pessoas serão utilizados durante todos os processos, 

buscando assegurar a não inserção de registros duplicados. Na tela foram acrescentadas 

características que dizem respeito ao perfil da pessoa dentro do Pólis, ou seja, cada pessoa 

poderá assumir um ou mais papeis para que o software possa filtrar as entidades de acordo 

com o papel requisitado em cada tela. 

 

 

5.4.3. Agenda 

 

Tela responsável pelo controle da agenda da assessoria e dos políticos. Possibilita a 

criação de várias agendas por usuários. As agendas podem ser privadas, publicas ou 

compartilhadas. Esta tela possui integração com outras telas que são responsáveis por atribuir 

atividades aos usuários. A Figura 30 apresenta uma imagem da Tela de Agenda. 

 

 

Figura 30 - Tela da Agenda dos Usuários 

 

O controle de agendamento auxiliará a assessoria e o político no controle de suas 

atividades. Esta tela possui integração com as telas de projeto e de atividades, visando facilitar 

o planejamento pessoal de cada usuário e o gerenciamento da equipe.  
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5.4.4. Cadastro de Despesas 

 

Tela que disponibiliza o cadastro das despesas, considerando o centro de custo e o 

plano de contas cadastrado. Nesta tela são gerados os títulos a pagar que podem ser baixados 

posteriormente. Esta tela oferece a possibilidade de o candidato realizar um mandato ou 

campanha transparente no que se refere aos gastos, pois possui a opção de publicar a despesa 

no Twitter do político. A Figura 31 apresenta uma imagem do Cadastro de Despesas. 

 

 

Figura 31 - Tela de Lançamento das Despesas 

 

Com a tela de cadastro das despesas pretende-se organizar as contas a pagar e 

facilitar o processo de prestação de contas de campanhas e verbas de gabinete. O 

acompanhamento das despesas auxiliará a gestão financeira dos gastos realizados, alocando-

as conforme sua classificação contábil e atribuindo-as ao centro de custo que realizou o gasto. 

 

 

5.4.5. Baixa de Títulos 

 

Nesta tela podem ser visualizados e baixados os títulos a pagar que se encontra em 

aberto. A Figura 32 apresenta uma imagem da Tela de Baixa de Títulos. 
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Figura 32 – Tela de Títulos a Pagar 

 

A tela de Títulos a Pagar disponibiliza uma busca aos títulos através de filtros, 

buscando os registros por fornecedor e por data de vencimento. As despesas em aberto são 

listadas, conforme o filtro aplicado, e o usuário visualiza os títulos que se encontram em 

aberto, podendo selecionar um item e reclassificá-lo como pago.  

 

 

5.4.6. Plano de Contas 

 

Diversos planos de contas podem ser cadastrados no sistema, desta forma os usuários 

podem classificar suas despesas de acordo com cada plano cadastrado. Esse recurso 

proporciona ao político a utilização de um plano de contas para seu gabinete e outro para a 

campanha eleitoral, por exemplo. A Figura 33 apresenta uma imagem da Tela de Plano de 

Contas. 
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Figura 33 - Tela de Plano de Contas 

 

A classificação de despesas é um item exigido em qualquer processo de prestação de 

contas, desta forma esta tela auxiliará na identificação contábil das despesas realizadas. 

 

 

5.4.7. Centro de Custo 

 

Através desta tela é realizado o cadastramento dos centros de custo, objetivando a 

classificação das despesas de acordo com as unidades organizacionais. É um recurso que 

auxilia no monitoramento e controle dos gastos realizados. A Figura 34 apresenta uma 

imagem da Tela de Centro de Custo. A Figura 34 apresenta uma imagem da Tela de Centro de 

Custo. 

 

 

Figura 34 - Tela de Cadastro de Centro de Custo 
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5.4.8. Projetos 

 

A tela de projetos é utilizada para realizar o planejamento de qualquer tipo de 

projeto. Essa interface oferece recursos como cronograma de atividades com a associação de 

anexos para cada atividade, grupo de apoio (inclusão de colaboradores que auxiliaram o 

projeto), anexar documentos para apoiar o projeto, detalhamento financeiro e as áreas de 

atuação que o projeto atuará. A Figura 35 apresenta uma imagem da Tela de Projetos. 

 

Figura 35 - Tela de Projetos 

 

A possibilidade de planejar e monitorar um projeto são os benefícios que esta tela 

proporciona no processo de gestão política. Projetos mal elaborados causam: o não 

cumprimento do seu escopo; extrapolam o tempo delimitado; e excedem o orçamento 

previsto.  

 

 

5.4.9. Atividades 

 

Na tela de atividades podem ser cadastradas atividades vinculadas ou não a projetos. 

Permite a inserção de acompanhamento das atividades realizadas por cada usuário, facilitando 

o planejamento de atividades futuras e o controle das funções desempenhadas por cada 

assessor. A Figura 36 apresenta uma imagem da Tela de Atividades. 
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Figura 36 - Tela de Atividades 

 

Cada atividade cadastrada nesta tela poderá ter vários arquivos anexados, desta 

forma, podem ser lançados os arquivos referentes ao planejamento, execução e encerramento 

das atividades. A documentação de cada atividade reunida em um único ambiente facilita o 

acompanhamento das atividades e futuras consultas sobre as atividades realizadas. 

 

 

5.4.10. Localidade 

 

A tela de localidade tem a finalidade de traçar um mapeamento de uma localidade 

que não necessita coincidir com as divisões geográficas oficiais. Os usuários podem cadastrar 

uma localidade e dividi-la, conforme a importância que desejem agrupar. O vínculo com as 

regiões geográficas oficiais é realizado através da associação de locais de votação que se 

encontram no perímetro determinado para localidade. O mapeamento dos locais é realizado 

através da inserção das entidades representativas, líderes políticos, políticos dominantes, 

projetos sociais, reivindicações e locais de votação. A Figura 37 apresenta uma imagem da 

Tela de Localidade. 
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Figura 37 - Tela de Localidade 

 

Esta tela é importante para que o conhecimento das estruturas comunitárias não fique 

retido apenas com alguns colaboradores ou assessores. O mapeamento da localidade 

centralizado e compartilhado entre os assessores fortalece o processo de colaboração e 

conhecimento da localidade. 

 

 

5.4.11. Proposição 

 

A tela de proposição tem como finalidade o cadastro das propostas das ações e/ou 

projetos solicitados pela população. Nesta interface podem ser inseridas manualmente as 

propostas encaminhadas através da assessoria ou as proposições lançadas nas redes sociais e 

que recebem a colaboração dos internautas que acompanham o político. A Figura 38 

apresenta uma imagem da Tela de Proposição. 
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Figura 38 - Tela de Proposição 

 

As propostas são as bases de ações que darão visibilidade para uma candidatura ou 

mandato público. Inserir e manter um banco de propostas evita o improviso e direciona os 

políticos para criação de plataformas políticas mais consistentes. 

 

 

5.4.12. Pleitos 

 

O cadastro de pleitos registra os pedidos de eleitores, líderes políticos e 

colaboradores. Esse registro é importante para avaliar os pleitos que foram atendidos e os que 

não puderam ser atendidos. Essa avaliação auxilia na condução de alianças políticas e a 

análise do mapeamento das bases aliadas. A Figura 39 apresenta uma imagem da Tela de 

Pleitos. 
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Figura 39 - Tela de Pleitos 

 

Os pleitos solicitados são para favorecimento coletivo. O valor de cada solicitação 

deve ser registrado para dimensionar os custos e fornecer subsídios para que seja avaliada a 

viabilidade de atendimento ao pleito. 

 

 

5.4.13. Comparação Histórica 

 

A tela de comparação histórica realiza uma busca nos resultados das últimas eleições, 

possibilitando o filtro por político, partido, cargo e local de votação. É uma ferramenta que 

auxilia na avaliação das eleições, planejamento de atividades e projetos para o mandato, 

construção de cenários políticos e no fechamento de alianças. Os parâmetros de pesquisa 

informados nesta tela geram um mapa preenchido com ícones em três cores: verde, 

correspondendo ao aumento de votação; vermelho, equivale a perda de votos da eleição 

passada em relação a mais atual; e cinza, corresponde a estabilidade no local de votação. Ao 

clicar em cada ícone é possível obter um detalhamento dos votos obtidos nos dois períodos. A 

Figura 40 apresenta uma imagem da Tela de Comparação Histórica e a Figura 41 exibe o 

mapa gerado a partir da tela de comparação. 
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Figura 40 - Tela de comparação histórica 

 

 

Figura 41 - Mapa de visualização da comparação histórica 

 

A comparação histórica possibilita aos assessores vislumbrar cenários políticos e 

fechar acordos políticos, tendo em vista dados das últimas eleições. A velocidade no acesso 

das informações eleitorais e a possibilidade de realizar várias simulações apoia o processo de 

tomada de decisões. 
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5.4.14. Estratégia política 

 

A Tela de Estratégia Política possibilita a realização de um planejamento completo 

para estratégia adotada. Nesta interface poderão ser cadastrados os recursos materiais, 

recursos humanos, formas de divulgação, plano de visibilidade, posicionamento em 

problemas, ataques sofridos, ataques realizados, programa de ações parlamentares, apoios, 

outras despesas e previsão financeira. A previsão financeira é realizada em cima dos 

lançamentos de recursos humanos, materiais e outras despesas. A Figura 42 apresenta uma 

imagem da Tela de Estratégia Política. 

 

 

 
 

Figura 42 - Tela de Estratégia Política 

 

A adoção de uma ferramenta que centralize o planejamento das estratégias facilita a 

compreensão de todos os membros da equipe sobre as atividades que precisam ser realizadas. 

Este entendimento das atividades é um ponto chave para construção coletiva das ações que 

serão realizadas na estratégia adotada.  

 

5.4.15. Prospecção de Votos – Avaliação Pessoal x Concorrentes 

 

Tela disponibilizada para realizar consultas avaliando o desempenho pessoal 

comparado com os concorrentes em cada localidade. Os dados que resultam desta consulta 

são extraídos do mapeamento de localidades e projetados no mapa. A Figura 43 apresenta 
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uma imagem da Tela de Prospecção de Votos e a Figura 44 do mapa gerado com dados para 

realizar a avaliação pessoal e dos concorrentes naquela localidade. 

 

 

Figura 43 - Tela de prospecção de votos - Avaliação Pessoal x Concorrentes 

 

 

 

 

Figura 44- Mapa de Prospecção de Votos - Avaliação Pessoal x Concorrentes 

 

 

A prospecção de votos é mais um poderoso recurso que visa auxiliar o processo de 

tomada de decisões. Através desta tela poderão ser comparados os pontos em que político tem 

uma boa perspectiva eleitoral e quais adversários podem ameaçar um novo projeto político 

baseado em uma determinada localidade. 
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5.4.16. Cruzamento de Dados Eleitorais 

 

Esta tela disponibiliza para o usuário a facilidade de realizar filtros e agrupamentos 

dos dados eleitorais, apenas arrastando e soltando as colunas na área superior do grid. Os 

cruzamentos podem embasar os políticos nos próximos pleitos eleitorais. A Figura 45 

apresenta uma imagem da Tela de Cruzamento de Dados Eleitorais. 

 

 

Figura 45 - Tela de Cruzamento de Dados Eleitorais 

 

O cruzamento de dados eleitorais tem uma utilização intensa logo após o período 

eleitoral, pois deve servir de base para análise dos investimentos realizados em cada 

localidade.  

 

 

5.4.17. Cadastro de RSS (Really Simple Syndication) e Sites 

 

Essa tela possibilita a realização de cadastro de RSS e Sites que serão utilizados no 

monitoramento WEB. A Figura 46 apresenta uma imagem da Tela de Cadastro de RSS/Site. 
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Figura 46 - Tela de Cadastro de RSS/Site 

 

 

O monitoramento WEB poderá ser realizado em sites e RSS previamente cadastrados 

pelos usuários. Deverão ser cadastrados os sites que demandam mais interesse da assessoria 

ou do político. 

 

 

5.4.18. Proposição Pública 

 

A proposição pública realiza a publicação no Twitter de propostas que a assessoria 

ou o político desejam debater com a população. Após a postagem da mensagem as respostas 

dos eleitores podem ser acompanhadas pela opção Acompanhar que fica localizada em outra 

aba da tela de proposição pública. A Figura 47 apresenta uma imagem da Tela de Proposição 

Pública. 

 

 

Figura 47 - Tela de Proposição Pública 
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Possibilitar que a população colabore com a elaboração de propostas é um dos 

fatores que colaboram para efetivação da e-democracia. Através desta tela será realizado o 

acompanhamento das mensagens postadas por eleitores no Twitter. 

 

 

5.4.19. Email marketing 

 

A funcionalidade de envio de e-mail marketing é dividida em duas telas: o cadastro 

da mensagem e a seleção e envio dos destinatários. A tela de cadastro das mensagens 

encapsula a utilização de código HTML, através de um editor simples. A tela de envio do e-

mail marketing solicita informações referentes a mensagem e aos destinatários, que podem ser 

filtrados por características pessoais, papeis ou perfil social. As Figuras 48 e 49 apresentam 

imagens das Telas que compões o e-mail marketing. 

 

 

Figura 48 - Tela de Cadastro de Mensagens de E-mail Marketing 
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Figura 49 - Tela de Envio do E-mail Marketing 

 

O e-mail marketing substitui uma das mais tradicionais atividades realizadas pelos 

políticos, o envio de mala direta. As vantagens em relação à mala direta convencional é o 

custo com o envio e a possibilidade de o eleitor solicitar a retirada de seu e-mail da lista. 

 

 

5.4.20. Envio de mensagens por SMS 

 

Essa tela tem a funcionalidade de enviar SMS para as pessoas cadastradas no 

sistema. Essa ferramenta é muito utilizada para realizar marketing de guerrilha. A Figura 50 

apresenta uma imagem da Tela de envio de SMS. 

 

 

Figura 50 - Tela de Envio de SMS 
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O envio de SMS é uma das ferramentas mais eficientes em relação à divulgação de 

mensagens curtas. Pode ser um grande aliado na mobilização de colaboradores e 

simpatizantes do projeto político para participar de eventos ou divulgação de ações realizadas 

pelo político. 

 

 

 

5.4.21. Monitoramento WEB 

 

O monitoramento WEB é uma poderosa ferramenta para pesquisar termos em sites, 

buscadores, RSS e redes sociais.  O monitoramento pode ser usado para identificar assuntos 

mais comentados, pesquisar assuntos de interesse da assessoria e criação de biblioteca digital. 

A Figura 51 apresenta uma imagem da Tela de Monitoramento WEB. 

 

 

Figura 51 - Tela de Monitoramento WEB 

 

Através do monitoramento WEB pretende-se facilitar as atividades relacionadas à 

assessoria de imprensa. Notícias e acusações são facilmente veiculadas por sites e redes 

sociais, desta forma, manter-se atualizado pode evitar grandes estragos para imagem de um 

político. Por outro lado poderá ajudar a assessoria na construção de um acervo digital 

contendo os assuntos de interesse do político. 
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5.4.22. Relato 

 

A tela de relato é utilizada para cadastrar manualmente as notícias de jornais e 

programas transmitidos pelas rádios que sejam do interesse da assessoria ou do político. As 

Figuras 52 apresenta uma imagem da Tela de Relato. 

 

Figura 52 - Tela de Cadastro de Relatos Manuais 

 

 

 

5.4.23. Mapa de Cobertura das Eleições 

 

A finalidade deste item é apresentar um mapa demonstrando os locais de votação que 

possuem fiscais cadastrados. Clicando nos itens do mapa pode ser visto um detalhamento dos 

fiscais e coordenador cadastrado no local de votação. A Figura 53 apresenta uma imagem da 

Tela de Monitoramento WEB.  

 

Figura 53 - Mapa de Cobertura das Eleições 
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O posicionamento de fiscais durante as eleições faz parte de uma estratégia montada 

para observar e fiscalizar os locais de votação. Verificar a distribuição no mapa facilita a 

identificação de locais que ainda estejam descobertos pelo planejamento.  

5.4.24. Cadastro de Fiscalização 

 

A tela cadastro de fiscalização tem como objetivo o cadastramento dos fiscais e 

coordenadores que atuarão nos locais de votação. A Figura 54 apresenta uma imagem da Tela 

de Cadastro de Fiscalização. 

 

 

Figura 54 - Tela de Cadastro de Fiscalização 

 

Para facilitar a alocação do pessoal necessário para realizar uma boa cobertura dos 

locais de votação é disponibilizado o número de eleitores aptos a votar em cada local. 

 

 

5.4.25. Local de Votação 

 

Tela que realiza o cadastro dos locais de votação, segundo dados dos tribunais 

eleitorais. Além dos dados constantes nos boletins eleitorais deverá ser cadastrada a latitude e 

longitude do local, tendo em vista a visualização do local no mapa. A Figura 55 apresenta 

uma imagem da Tela de Local de Votação. 
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Figura 55 - Tela de Locais de Votação 

 

 

5.4.26. Doações 

 

A tela de doações é responsável pelo cadastro das doações realizadas ao candidato. É 

necessário realizar este controle, pois a Justiça Eleitoral exige que os doadores e as quantias 

doadas sejam identificados. A Figura 56 apresenta uma imagem da Tela de Doações. 

 

 

Figura 56 - Tela de Doações 
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5.4.27. Estoque 

 

O estoque é composto pelas telas de fabricante, grupo de produto, produto, entrada 

de material, saída de material e estorno. Esta funcionalidade é importante na época de 

campanha, devido a grande circulação de material. Pode também ser utilizada durante o 

exercício do mandato para controlar materiais do escritório e/ou gabinete. As figuras 57 e 58 

demonstram as telas de entrada e saída de materiais.  

 

 
 

Figura 57 - Tela de Entrada de Material 

 

 

 

Figura 58 - Tela de Saída de Materiais 
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5.4.28. Controle de Acesso 

 

O controle de acesso é realizado através do cadastramento de perfis. Cada perfil tem 

privilégio para acessar funcionalidades do sistema. Os usuários são criados e associados a um 

perfil. A Figura 59 apresenta uma imagem da Tela de Controle de Acesso. 

 

 

Figura 59 - Tela de Controle de Acesso
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma reflexão conclusiva do trabalho será apresentada neste capítulo. Serão 

apresentadas uma visão crítica das limitações do estudo e da ferramenta, bem como sugestões 

de melhoramento e trabalhos futuros. 

 

 

6.1 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 

 

O presente estudo contribui com o fornecimento de um ambiente informatizado para 

auxiliar na gestão transparente de mandatos públicos, alinhado com a Gestão Politica 

Moderna, incorporando recursos tecnológicos utilizados por diversos segmentos da 

população, facilitando a integração através dos canais de comunicação já existentes.   

As metodologias, ferramentas, técnicas e processos utilizados podem ser repetidos, 

com as devidas adaptações, em cenários onde não se possui estudos anteriores voltados à 

tecnologia da informação. A aplicação destas metodologias orienta a modelagem baseada no 

levantamento de requisitos organizacionais apoiado em processos de negócios e sugere um 

processo de desenvolvimento que envolve as melhores práticas indicadas na Engenharia de 

Software. 

A introdução da modelagem de processos de negócio na elucidação dos requisitos é 

outro aspecto que deve ser enfatizado. Esta abordagem facilitou e direcionou uma das fases 

mais importantes do processo de desenvolvimento de software, a engenharia de requisitos. 

Através desta técnica de levantamento foi possível realizar uma compreensão macro do 

funcionamento e das necessidades dos assessores e dos políticos para gerir mandatos públicos. 

No que se refere aos benefícios gerados pelo ambiente informatizado verifica-se a 

colaboração da Tecnologia da Informação para Ciência Política e para as áreas do Marketing 

que estudam esse segmento. O ambiente, através de sua integração com as redes sociais, torna 

possível a concretização da e-democracia, ou seja, a participação popular nos mandatos 

públicos. A população através do twitter, por exemplo, pode acompanhar a agenda do 

candidato, colaborar com a discussão de propostas para criação de ações e projetos, manter-se 

informada das ações realizadas em seu mandato e acompanhar os gastos realizados pelo 

político e sua assessoria.  A ferramenta proposta possibilita, ainda, uma modernização das 

campanhas e do período eleitoral, realizando um planejamento estratégico que envolva os 
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diversos setores que compõem uma campanha. A disponibilização de recursos como mapa de 

locais de votação, mapeamento de localidades e prospecção de votos formam um conjunto de 

ferramentas que apoiam o processo decisório e ajudam na avaliação de cenários políticos. 

 

 

6.2 DIFICULDADES ENCONTRADAS 

 

A ausência de estudos na área de Tecnologia da Informação direcionados às carreiras 

políticas transformou-se em uma das grandes dificuldades para realização do trabalho. Para 

contornar esta dificuldade foi necessário buscar apoio na Ciência Política e no Marketing 

Político e Eleitoral. 

A dificuldade de acesso aos políticos nas esferas municipal, estadual e federal foi 

outro fator que dificultou a fase de validação dos requisitos e das funcionalidades previstas. 

Devido ao fato de estarem vivendo um período eleitoral, a agenda dos políticos e de seus 

assessores estava congestionada.   

 

 

6.3 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Este estudo limita-se a auxiliar a modernização da gestão das carreiras políticas 

brasileiras, desta forma, só foi considerada a estrutura política vigente no Brasil.  

 

 

6.4 TRABALHOS FUTUROS 

 

 Visando uma maior integração entre atividades políticas e os serviços já disponíveis 

de governo eletrônico e transparência nas contas públicas, podem-se realizar estudos de 

integração: 

a) Entre os gastos dos gabinetes dos políticos com os sistemas de prestação de 

contas das casas legislativas federal, estaduais e municipais. 

b) Das propostas e ações discutidas com a população com ferramentas que 

auxiliem na elaboração e acompanhamento das pautas parlamentares das casas 

legislativas. 
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Outros estudos visando sistemas político-eleitorais de outros países para adequação 

das funcionalidades e processos ao ambiente proposto seriam muito interessantes, pois seria 

possível a realização de comparações entre países, continentes e diferentes culturas.  
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