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Tópicos de interesse: Estudos da cibercultura: aspectos sociais, políticos, educacionais 
e culturais das tecnologias contemporâneas, 
 
Descrição: O Gabinete Digital do Governador do Rio Grande do Sul é um canal de 
participação e diálogo entre governo e sociedade, com o objetivo de oferecer diferentes 
ferramentas online ao cidadão para influenciar a gestão pública. Para a realização de 
consultas públicas sobre temas de grande interesse da população é utilizada a 
metodologia PairWise, através do framework do projeto AllOurIdeas 
(www.allourideas.org). 
 
O AllOurIdeas permite que um número ilimitado de sugestões seja votada de forma 
aleatória, sendo apresentadas ao internauta sempre em pares, a fim de evitar desvios por 
grupos de interesse. O objetivo central da ferramenta é capturar a preferência média da 
opinião pública, sem a necessidade de limitação de número de votos por usuário. A 
ferramenta permite também a inserção de novas sugestões durante o processo de 
votação, sem prejuízo para a contabilização, já que a priorização é baseada no número 
de pontos acumulados nos matches entre os pares e não no número de votos. 
 
Utilizando o sistema AllOurIdeas duas grandes consultas públicas foram realizadas pelo 
Gabinete Digital. Após um prazo determinado, as propostas vencedoras são 
selecionadas como metas do Governo. Em 2011, foram eleitas 50 prioridades para a 
saúde no Estado do RS. Em 2012, a consulta sobre a segurança no trânsito elencou 10 
políticas públicas para o setor. Os resultados de participação da última consulta 
superaram as expectativas. Em pouco mais de 30 dias, a ferramenta alcançou a marca de 
240 mil votos recebidos, consagrando a ação como a maior consulta pública digital do 
país. 
 
Em reconhecimento ao trabalho realizado, o Gabinete Digital já recebeu cinco prêmios 
(quatro nacionais e um internacional). Sua metodologia e parte de sua produção técnica 
tem sido replicados em outras esferas governamentais, de outros estados brasileiros. 
 
Um diferencial a ser destacado é o fato de Gabinete Digital ter sido desenvolvido em 
Software livre, sob licença AGPL v3, e ter todo o conteúdo sob licença Creative 
Commons 3.0. Outro ponto marcante do projeto é a combinação da metodologia 
tradicional de trabalho utilizada pela PROCERGS, com o trabalho cooperado e 
descentralizado envolvendo a equipe de desenvolvimento do próprio Gabinete Digital. 
A atuação entre equipes multidisciplinares imprimiu respostas ágeis às necessidades 
além de estimular a difusão do conhecimento dos formatos de e-Participação.  
 



A iniciativa se insere no contexto da abertura de canais de influência através da Internet, 
aproveitando as novas ferramentas de TIC para a construção de políticas públicas em 
cooperação entre a sociedade civil e o governo. De maneira geral, a proposta está em 
concordância com as diretrizes de governo aberto e participação política não tradicional, 
recomendados pelos organismos multilaterais.  
 
Objetivos: A oficina tem como objetivo demonstrar diversos serviços disponíveis para 
a realização de consultas públicas através da Internet e disponibilizar um serviço 
específico a fim de ajudar governos, empresas e entidades da sociedade civil na tomada 
de decisão coletiva. 
 
Em um primeiro momento, serão discutidas diversas metodologias de choice 
architecture, apresentando um leque de opções possíveis para a realização de consultas.  
Em um segundo momento, serão discutidos aspectos metodológicos, técnicos e práticos 
da metodologia PairWise, suas potencialidades e consequências da utilização no 
Gabinete Digital do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Por último, será efetuado 
um treinamento hands on do AllOurIdeas, a partir de uma versão modificada instalada 
na infraestrutura da PROCERGS, a qual ficará disponível para as entidades, governos e 
indivíduos utilizarem como ambiente de disponibilização de consultas públicas, sem 
qualquer custo de hospedagem. 
 
Infraestrutura necessária de software e hardware para realização da oficina:  
Sala com cadeiras; um computador com acesso a internet e projetor multimídia; sistema 
de som com microfone e caixas de som, com canal para saída de som do computador.  
 




