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RESUMO 

O ‘Projeto Democracia Digital’ investiga iniciativas governamentais e da sociedade civil de 

eDemocracia a partir das ações que se relacionam com a transparência pública, a participação 

digital e a disponibilização de dados abertos. Busca-se criar um ambiente de reflexão, interação, 

compartilhamento e debates sobre o fomento à participação popular, capaz de aprimorar o 

espaço político-democrático, auxiliando na compreensão do complexo modelo jurídico que 

organiza os canais de participação democrática e dos desafios da gestão pública brasileira ao 

implementá-los. O projeto tem duas vertentes. A equipe de pesquisadores da FGV Direito SP 

investiga o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) pela sociedade civil e a 

equipe de pesquisadores da FGV-EAESP foca o uso das TICs pelos governo municipais, 

estaduais e federal.  

Este relatório apresenta os resultados da equipe FGV-EAESP na etapa empírica, cujo objetivo é 

prospectar, analisar e mapear iniciativas governamentais de dados abertos, de transparência e 

de participação digital. Com isso, busca-se entender como os governos brasileiros estão se 

apropriando da tecnologia da informação na disponibilização de dados abertos e na execução 

de iniciativas de transparência e de participação digital, apontando os desafios enfrentados por 

governos e gestores públicos no país. A metodologia empregada consistiu em um conjunto de 

métodos quantitativos e qualitativos, e a fonte principal foram dados primários coletados a partir 

da observação de sites dos governos federal, estaduais e municipais.  

O procedimento de busca das iniciativas foi diferente para cada uma das três dimensões: 

Transparência, eParticipação e Dados Abertos, e será detalhado no relatório de cada tema. Ao 

todo foram visitados: 125 websites governamentais, 18 portais de dados abertos (ou de 

transparência que indicam a existência de arquivos em formato aberto) e 18 portais de iniciativas 

de eParticipação.  A coleta de dados permitiu uma análises comparada entre as diferentes 

esferas de governo. A metodologia compreendeu também workshops com especialistas para 

validação dos instrumentos de pesquisa, antes do campo, e discussão dos resultados, após o 

campo.  

Encontrou-se um cenário de avanços em relação à prática dos anos recentes, porém de muitos 

desafios. Em suma, para transparência os resultados indicam que os dados disponibilizados são 

voltados principalmente para o atendimento das exigências legais e que há desigualdade entre 

a transparência dos governos observados. Para dados abertos, ainda é incipiente no Brasil a 

criação de portais de dados abertos e os dados financeiros são os mais disponibilizados. Já para 

eParticipação, percebeu-se que as iniciativas se preocupam mais em informar os governos sobre 

a vontade pública do que em permitir a tomada de decisões pelos participantes envolvidos.  

O relatório está dividido em três volumes: volume 1 - Panorama da transparência governamental 

no Brasil; volume 2 - Experiências governamentais brasileiras de eParticipação e volume 3 - 

Dados abertos nos municípios, estados e governo federal brasileiro. Este volume apresenta o 

panorama de transparência governamental.  

PALAVRAS-CHAVE 

Democracia Digital; Transparência; Governo Brasileiro. 
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INTRODUÇÃO  

As manifestações dos meses de junho e julho de 2013 que se espalharam pelas cidades 

do país anunciaram diversas indignações da sociedade. Desde o descompasso entre 

promessas da lei e do discurso político e as carências presentes na oferta de serviços 

públicos, até a baixa capacidade do poder público de incorporar demandas da 

população na elaboração e implantação de políticas públicas, a lista de problemas é 

vasta e complexa. 

Uma importante característica das mobilizações foi o uso de tecnologias para organizar, 

transmitir e retratar os anseios daqueles envolvidos. Muitos dos encontros foram 

organizados por meio de redes sociais (e.g. Facebook e Twitter); ademais, plataformas 

audiovisuais e redes sociais tiveram sucesso em transmitir em tempo real o que 

acontecia durante as manifestações. Novos atores (e.g. “Mídia Ninja”) passaram a 

ocupar papel relevante na produção de informações por meio de blogs, redes sociais e 

outros sites, em boa medida concorrendo com a mídia tradicional.  

Para alguns autores como Hindman (2009) e Noveck (2009), o uso de tecnologias de 

informação e comunicação, além de facilitar mobilizações em larga escala de grupos e 

entidades políticas, pode recrutar cidadãos alheios ao debate e à participação política. 

Nesse sentido, a internet se constituiria em um amplo fórum de debate e 

compartilhamento de informações que incentivaria a participação da população na 

dinâmica política intrínseca à democracia. Não apenas os cidadãos já engajados 

passam a ter acesso a um vasto conjunto de informações, como também cidadãos 

tipicamente excluídos do debate político têm novos incentivos para se inserir no debate.  

No Brasil, há iniciativas de implementação de dados abertos no governo federal, nos 

governos estaduais e municipais, no executivo, legislativo e judiciário. Há também 

iniciativas nas esferas de governo de ampliação da participação em políticas públicas. 

As Tecnologias da Informação e Comunicação, em especial a Internet, têm sido 

utilizadas em uma relativa variedade de processos participativos implementados na 

gestão pública brasileira, como consultas públicas, cooperação com entidades 

representativas da sociedade civil, participação de usuários no desenho de serviços 

públicos digitais, orçamento participativo, reuniões e audiências públicas, enquetes, 

orçamento participativo e mesmo no gabinete digital do Governador do Rio Grande do 

Sul. Se os governos têm reconhecido a importância das tecnologias da informação e, 

particularmente, das novas mídias sociais na Internet (blogs, wiki, podcasting, 

ferramentas de compartilhamento, espaços virtuais, redes sociais, micro-blogging, etc.), 

ainda é necessário avançar em sua aplicação nas instituições públicas. A compreensão 

de como o governo pode ampliar o uso da tecnologia e dos desafios que os gestores 

públicos brasileiros enfrentam é essencial para que a tecnologia cumpra as expectativas 

em relação aos investimentos feitos, à atuação governamental e à efetiva participação 

da sociedade.  
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A legislação implementada, a definição de políticas tecnológicas e de inovação, o 

estabelecimento de padrões nacionais e/ou a adequação a internacionais, os projetos e 

políticas de implementação de infraestrutura, combinados à prática cotidiana de 

tecnologia pelas esferas de governo, configuram um cenário particular em que o Brasil 

constrói a participação digital. Os mecanismos de participação digital também exigem 

novas formas de gestão, de pensar a coisa pública, de governança, ao considerar o 

cidadão como participante da definição da agenda política e da sua implementação, 

agente de monitoramento e não apenas objeto da sua ação. Um aspecto importante das 

iniciativas de participação digital é a execução do processo de participação, desde a 

entrada do cidadão na rede, até a sua saída, envolvendo, entre outros, a comunicação 

(cidadão-governo, governo-cidadão, cidadão-cidadão, cidadão-rede, etc.), as bases de 

dados, os processos de mediação e deliberação e as interfaces com outros sistemas. A 

criação dos novos espaços de relacionamento com a sociedade exige, ao mesmo 

tempo, o enfrentamento de desafios tecnológicos, o desenvolvimento de novas formas 

de gestão na administração pública, envolvendo os processos de tomada de decisão, 

de execução, coordenação e controle de projetos e das atividades relacionadas aos 

processos desenvolvidos nesses espaços.  

O uso dos meios eletrônicos na esfera governamental brasileira tem atendido, 

prioritariamente, a melhoria da eficiência da máquina administrativa, e os serviços ao 

cidadão. O estabelecimento de plataformas de dados abertos e a utilização de espaços 

digitais de participação podem ser uma oportunidade de mudança na natureza das 

relações governo-sociedade, de um modelo hierárquico do tipo comando-e-controle 

para uma colaboração interativa entre governos, cidadãos, empresas, funcionários 

públicos e outros governos ou instâncias de governo e sociedade civil.  

Ao estudar as iniciativas de democracia digital a partir de dados abertos e as ações dos 

governos implementando transparência e/ou participação digital, o projeto democracia 

digital busca criar um ambiente de reflexão, interação, compartilhamento e debates 

sobre o fomento à participação popular, capaz de aprimorar o espaço político-

democrático, auxiliando na compreensão do complexo modelo jurídico que organiza os 

canais de participação democrática e dos desafios da gestão pública brasileira ao 

implementá-los. 

Duas equipes da Fundação Getulio Vargas, em duas frentes, conduzem o projeto. Uma 

equipe da FGV Direito SP investiga o uso das TICs pela sociedade civil. A segunda, da 

FGV-EAESP, debruça-se sobre o uso das TICs pelo governo para ampliação da 

transparência e participação. O projeto tem o escopo de prospectar e analisar dados 

empíricos para gerar produtos acadêmicos como position papers e eventos científicos 

que buscam debater, de forma transparente e com os setores da sociedade civil 

envolvidos, o objeto de pesquisa. Além disso, tem também como foco a criação de uma 

plataforma eletrônica que não apenas dissemine os resultados da pesquisa, como 

também crie um canal de comunicação virtual com a sociedade.    
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Em particular, este relatório apresenta os resultados da pesquisa na FGV-EAESP, cujo 

objetivo proposto é o de prospectar, analisar e mapear as iniciativas governamentais de 

Dados Abertos, Participação Digital e Transparência Governamental. Com isso, busca-

se entender como os governos brasileiros estão se apropriando da tecnologia da 

informação na disponibilização de dados abertos e em iniciativas de transparência e 

participação digital, apontando os desafios enfrentados por governos e gestores 

públicos no país.  

A metodologia empregada consistiu em um conjunto de métodos quantitativos e 

qualitativos e a fonte principal foi de dados primários coletados a partir da observação 

de sites do governo federal, estadual e municipal. O procedimento de busca das 

iniciativas foi diferente para cada uma das três dimensões: transparência, dados abertos 

e eParticipação, e será detalhado no relatório de cada tema. Ao todo foram visitados: 

125 websites governamentais, 18 portais de dados abertos (ou de transparência que 

indicam a existência de arquivos em formato aberto) e 18 portais de iniciativas de 

eParticipação. A coleta de dados permitiu uma análise comparada entre as diferentes 

esferas de governo. Para validação de construtos e resultados, o projeto se utilizou de 

workshops com especialistas antes dos procedimentos de campo e após a obtenção 

dos primeiros resultados. 

Os resultados definiram um panorama de transparência, dados abertos e eParticipação 

para estados, municípios e governo federal brasileiro. Encontrou-se um cenário de 

avanços em relação à prática dos anos recentes, porém de muitos desafios. Em suma, 

para Transparência, os resultados indicam que os dados disponibilizados são voltados 

principalmente para o atendimento das exigências legais, havendo desigualdade na 

transparência das diferentes esferas governamentais. Para Dados Abertos, a criação de 

portais para a reunião de diferentes arquivos e dados públicos ainda é incipiente, sendo 

que os dados financeiros são aqueles que são disponibilizados mais frequentemente. 

Já para eParticipação, o que se percebeu é que as iniciativas pretendem muito mais 

informar os governos sobre a vontade pública do que permitir a tomada de decisões 

pelos participantes envolvidos.  

O relatório está dividido em três volumes: volume 1 - Panorama da transparência 

governamental no Brasil; volume 2 - Experiências governamentais brasileiras de 

eParticipação e volume 3 - Dados abertos nos municípios, estados e governo federal 

brasileiro.  

Este Volume 1 - Panorama da transparência governamental no Brasil está 

distribuído em 6 seções, incluindo esta introdução. Na seção 2 apresentamos um marco 

conceitual sobre transparência. Na seção 3, descrevemos a metodologia empregada. 

Na seção 4, apresentamos e discutimos os resultados encontrados e, na 5ª, 

apresentamos as considerações finais e algumas recomendações. Por fim, 

apresentamos na seção 6 as referências com vistas às publicações vinculadas a este 

projeto. Uma pesquisa bibliográfica sobre as temáticas em questão é apresentada na 

seção Anexos.   
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2. TRANSPARÊNCIA 

Nesta pesquisa, a partir de definições da literatura, entende-se transparência como o 

grau de disponibilidade de informação sobre uma agência/governo, que pode ser 

acessada por todos os cidadãos e que permita que estes possam controlar e monitorar 

o funcionamento desta agência/governo. Para Liem (2007), existe uma falta de definição 

única do termo transparência, o que leva por vezes a análises realizadas em um nível 

bastante abstrato.  A transparência é vista por vários autores como conceito amplo e de 

difícil descrição (GRIMMELIKHUIJSEN, 2009; LOURENÇO et al., 2013; MOON e 

BERSCH, 2013), normalmente associada à disponibilidade, publicidade e abertura dos 

dados do governo e à accountability (RIBEIRO et al., 2011). Porém, é possível encontrar 

outras definições e características que envolvem o tema. 

Pode-se tratar transparência como uma relação horizontal entre o governo e o cidadão, 

permitindo o que é melhor para todos (GRIMMELIKHUIJSEN, 2009). Alguns autores 

associam transparência ao acesso ou à disponibilidade de informação, tornando público 

uma informação ou dado do governo, que pode ser acessada por qualquer cidadão. 

(ARMSTRONG, 2011; CRUZ et al., 2012, HALACHMI e GREILING, 2013; SOL, 2013; 

GRIMMELIKHUIJSEN et al., 2013; RIBEIRO, MATHEUS e VAZ, 2011). Associam-na, 

também, à abertura das informações governamentais ao público externo ou à 

disponibilidade gratuita da informação.  

Há outros autores que percebem transparência quando ocorre a possibilidade de 

controle ou monitoramento das ações públicas por parte dos cidadãos (BANNISTER e 

GRIMMELIKHUIJSEN, 2011; DAWES, 2010; GRIMMELIKHUIJSEN et al., 2013; 

GRIMMELIKHUIJSEN e WELCH, 2012; HALACHMI e GREILING, 2013; HARRISON e 

SAYOGO, 2014; JACQUES et al., 2013). Assim, a transparência acontece à medida 

que uma entidade revela informações relevantes sobre o seu próprio processo decisório, 

procedimentos, funcionamento e desempenho, capazes de subsidiar o processo 

decisório do cidadão (GRIMMELIKHUIJSEN et al., 2013). 

A transparência é ainda associada à accountability (por exemplo, CHEN, 2012; 

GRIMMELIKHUIJSEN, 2012; HARRISON e SAYOGO, 2014; LOUREIRO, TEIXEIRA e 

PRADO, 2008; LOURENÇO et al., 2013; MARENGO e DIEHL, 2014; MEIJER, 2003; 

RIBEIRO, MATHEUS e VAZ, 2009; RAUPP e PINHO, 2011; SOL, 2013), sendo, então, 

accountability definida como a obrigação dos funcionários públicos informarem sobre o 

uso dos recursos públicos e responsabilização do governo ao público para atender aos 

objetivos de desempenho declarados (ARMSTRONG, 2005; BEHN, 2001; BOVENS, 

2007). A “(...) responsabilidade democrática exige que os governos aumentem a 

transparência, divulgando mais informações para os cidadãos, promovendo o controle 

das despesas públicas e prevenção da corrupção e desperdício de recursos públicos” 

(PINHO, 2008, p. 478). No entanto, “a transparência é uma condição necessária, mas 

não suficiente, para assegurar uma maior accountability” (SOL, 2013; HALACHMI e 

GREILING, 2013) e as duas palavras não são sinônimas. Accountability implica em um 

sistema de responsabilidades mútuas no qual uma rede de relações de poder 
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institucionalizadas determina racionalmente o comportamento dos agentes políticos 

(O´DONNELL, 1991, p. 32). 

Quanto aos efeitos que a transparência pode trazer para a administração pública, pode-

se dizer que há, em maior número, uma visão otimista, mas há registros de uma outra, 

pessimista. Os “otimistas” abordam diversos aspectos positivos de uma maior 

transparência. Para Niklas Luhmann (2000), a transparência é um primeiro e necessário 

passo para restaurar a confiança dos cidadãos no governo. Ela cria uma cultura de 

abertura e isso proporciona efeitos positivos de confiança (MEIJER, 2009). A 

transparência pode servir para limitar ou prevenir muitas oportunidades para o 

comportamento corrupto (BERTOT, JAEGER e GRIMES, 2012). A transparência 

aumenta a exposição das operações do governo ao escrutínio dos vários componentes 

do sistema político (MOON, 2002; TOLBERT e MOSSBERGER, 2006), aumentando o 

risco de ser apanhado (SOL, 2013). Os decisores políticos e estudiosos veem a 

transparência como um facilitador da boa governança (HOOD, 2006), porque ela 

estimula um melhor desempenho e aumenta a eficiência na alocação dos recursos 

(MEIJER, 2009; SOL, 2013). A transparência torna-se uma ferramenta para monitorar e 

avaliar o desempenho dos representantes e servidores públicos. Além disso, é um 

componente importante da boa governança e da qualidade institucional (ACEMOGLU 

et al., 2002; KAUFMAN e KRAAY, 2002). A transparência e o direito de acesso à 

informação do governo são considerados essenciais para a participação democrática 

(BERTOT, JAEGER e GRIMES, 2010) porque, tendo melhor entendimento das 

operações do governo, os cidadãos poderão obter poderes para ter uma maior 

capacidade de influenciar as prioridades e procedimentos operacionais do governo 

(HALACHMI e GREILING, 2013). 

Por outro lado, os “pessimistas” assumem uma postura mais crítica e dizem que a 

transparência pode ocasionar a redução na eficiência administrativa e retardar as 

operações do governo, devido à reduzida capacidade operacional que resulta do 

consumo de recursos escassos, aumentando os custos (LIEM, 2007; AIKINS e KRANE, 

2012, HALACHMI e GREILING, 2013). Ela pode, ainda, comprometer a "prestação de 

contas", facilitando o jogo político, e pode reduzir a legitimidade de um determinado 

governo (BOVENS, 2007; HALACHMI e GREILING, 2013). Liem (2007) observa que "a 

maior objeção contra a transparência é que ela pode ocasionar a redução na eficiência 

administrativa. Por exemplo, a transparência pode tornar algumas ações administrativas 

mais eficazes, porém os mesmos esforços podem aumentar o custo marginal das 

operações do governo, principalmente quando há implicações nos recursos que são 

consumidos para alcançar a transparência (HALACHMI e GREILING, 2013). Desta 

forma, a disponibilidade de informações poderia tornar os procedimentos mais 

burocráticos em vez de aproximá-los dos cidadãos (LIEM, 2007). Para Bovens, "não há 

uma relação absoluta proporcional entre transparência e legitimidade" (2005, p. 195). 

Ainda segundo o autor, o aumento da transparência pode comprometer a accountability. 

O excesso de informação ou de muitos detalhes pode ser usado deliberadamente para 

intimidar e cercear o escrutínio público, e a revelação de escândalos ou de algo que 

pode sugerir sua possível existência pode ter o objetivo de reduzir a legitimidade de um 
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determinado governo ou um arranjo de governança (HALACHMI e GREILING, 2013). A 

transparência pode levar à desmistificação do governo, convidando a desafios 

desnecessários e reduzindo as ações do governo (GRIMMELIKHUIJSEN, 2012). Para 

Dror (2000) a transparência é semelhante ao que os gregos chamavam de um fármaco: 

um material que cura, mas quando tomado na dose certa. 

As TICs oferecem novas maneiras de aumentar a transparência no governo 

(HALACHMI e GREILING, 2013). Elas permitem que governos armazenem e divulguem 

grandes quantidades de dados a baixo custo (MEIJER, 2007, 2009), dando 

possibilidades aos cidadãos de inspecionar o que as agências estão fazendo quase em 

tempo real. Os websites são uma ferramenta importante para a transparência, 

permitindo que as organizações governamentais forneçam as informações pró-

ativamente (MEIJER, 2009). E as mídias sociais têm tido um efeito transformador sobre 

as maneiras pelas quais as pessoas interagem umas com as outras e com os governos, 

bem como nas maneiras pelas quais os governos podem promover a transparência 

(BERTOT, JAEGER e GRIMES, 2012). A transparência, mediada pelas TICs, visa 

melhorar a prestação de contas públicas, permite que terceiros acessem e fiscalizem as 

ações do governo. A melhor informação, por sua vez, capacita os cidadãos e, portanto, 

leva a governos mais democráticos e mais confiáveis (GRIMMELIKHUIJSEN, 2012; 

MEIJER, 2009). Desta forma, o acesso à informação pode diminuir a assimetria entre a 

sociedade e o governo (ANGÉLICO e TEIXEIRA, 2012), tornando-se um dos 

instrumentos mais eficazes para a construção de uma democracia efetiva (AKUTSU e 

PINHO, 2002). 

Para entender o papel particular e a natureza da tecnologia adotada, Heeks (2008) 

propõe uma tipologia de transparência online em categorias. Classifica as ações de 

transparência como Publicação, Transação, Relatórios, Abertura ou Accountability. A 

primeira categoria, Publicação, refere-se ao site fornecendo algumas informações 

básicas sobre uma área do governo, que permitem aos usuários uma visão básica sobre 

as operações e sobre o pessoal que compõe a administração pública. A segunda, 

Transação, refere-se à automatização de processos do setor público, removendo deles 

o controle humano. A terceira, Relatório, está relacionado à disponibilidade de 

informações específicas sobre decisões do setor público e ações (HEEKS, 2008), como 

por exemplo, comunicadas por meio da agenda dos representantes públicos, plano de 

governo, relatórios de administração (FRICK, 2008). A quarta categoria, Abertura, não 

só fornece detalhes sobre o desempenho atual, mas permite aos cidadãos comparar o 

desempenho em relação a padrões pré-definidos, como as metas do governo. Já a 

quinta categoria, Accountability, além de fornecer informações, suporta algum processo 

de controle (por exemplo, recompensa ou punição) sobre servidores públicos. 

Heeks (2008) também classifica os tipos de dados disponibilizados nos portais 

governamentais. Eles podem ser: a) financeiros (dados sobre o dinheiro do setor 

público, por exemplo, orçamentos, contabilidade); b) Procurement (aquisição de bens e 

serviços pelo governo, como concursos, licitações e contratos); c) Workflow (fluxo de 

atividades de trabalho e recursos do setor público); d) Registros (registros de detalhes 
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particulares da relação de um cidadão com o setor público); e) Setor específico (dados 

sobre um processo que é peculiar a uma parte específica do setor público); e f) Mistos 

(dados de vários tipos diferentes). 

De acordo com Harrison e Sayogo (2014), a transparência no contexto de assuntos 

fiscais é um indicador relevante do compromisso do governo de abrir seus processos 

decisórios internos. Por meio da transparência fiscal - informações sobre orçamentos, 

auditorias e políticas financeiras relacionados - os cidadãos são capazes de fazer 

demandas por ação governamental, exercer pressão por melhorias de desempenho e 

avaliar a eficácia da ação administrativa. Ainda, uma vez que os orçamentos públicos 

são baseadas em contribuições financeiras dos cidadãos e em bens que são 

propriedade pública, a transparência, a participação e a accountability são um direito 

dos cidadãos.  

A observação dos sites governamentais foi guiada para atender a completude do 

conceito de transparência. Buscou-se identificar os tipos de transparência e de dados 

que estão sendo disponibilizados para apresentar o panorama atual de transparência 

governamental dos estados e grandes municípios brasileiros. 
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3. METODOLOGIA 

A metodologia emprega um conjunto de métodos quantitativos e qualitativos para 

construir um panorama nacional sobre transparência dos portais governamentais e 

analisar dados em perspectiva comparada entre as esferas federal, estadual e 

municipal. No governo federal, foram pesquisados todos os ministérios e secretarias 

com status ministerial. Para os estados, realizou-se um censo – todos foram 

observados. Entre os municípios, selecionaram-se as capitais e os com população 

acima de 400 mil habitantes, de acordo com a estimativa de população 2014 do IBGE. 

Por serem maiores, estes municípios tendem a reunir mais condições e estrutura para 

implantar portais eletrônicos, argumentam Styles e Tennyson (2006).   

A técnica de coleta de dados empregada foi a observação de site. Os dados são 

primários, coletados por um instrumento de pesquisa construído para este fim, no 

período de dezembro de 2014 a março de 2015. Cinco pesquisadores foram treinados 

e trabalharam em equipe na coleta. Foram examinados a disponibilidade de conteúdo e 

registros fornecidos em websites do governo (os chamados sites - ou portais - 

principais), em mais de 250 horas de observação.  A observação dos sites a partir do 

instrumento de investigação proposto foi conduzida da seguinte forma: ao acessar a 

Home Page do governo, a busca era feita a partir dos links existentes na página principal 

e no portal da transparência; as informações não localizadas eram buscadas por meio 

do serviço de busca, quando disponível no site; se não encontradas, nova busca era 

feita utilizando-se a plataforma Google. Para garantir a completude dos dados, foi 

realizada uma etapa de double-check. 

3.1. O INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

O instrumento de investigação foi elaborado de acordo com o conceito de transparência 

levantado na literatura. 1 A justificativa para construir um modelo de investigação e não 

adotar um já existente está no interesse em verificar a transparência em um sentido 

amplo, contemplando todos os atributos dados à transparência, incluindo itens 

referentes à prestação de contas, ao incentivo à comunicação com o governo e 

participação, à disponibilidade de informação e ao acesso. 

A construção do instrumento seguiu todos os passos sugeridos por Hoppen et al. (1996). 

Segundo os autores, é importante efetuar um conjunto de validações e pré-teste ao 

utilizar instrumentos de medida não validados, como no caso desta pesquisa. A primeira 

validação que foi efetuada foi a de conteúdo, constituída por duas fases: a elaboração 

dos enunciados e o seu refinamento. Primeiramente, os enunciados que compõem o 

instrumento foram baseados na revisão de literatura pertinente ao fenômeno, ou seja, 

                                                

1  O instrumento de coleta e demais documentos relativos ao campo da pesquisa estão 
disponíveis aos interessados no Centro de Estudos em Administração Pública e Governo da 
Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-
EAESP). 
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todos os aspectos do atributo que está sendo medido foram considerados no 

instrumento. Após a elaboração, realizou-se um workshop com especialistas da 

academia (EACH-USP; FGV-EAESP; FGV-Direito SP) e da prática (W3C e CGI.br), que 

julgaram a pertinência, clareza e completude do instrumento. Na sequência, foi realizado 

o pré-teste do instrumento.  

Os itens que compõem o instrumento têm como referência as experiências de pesquisas 

que se propuseram investigar portais governamentais para avaliar a transparência, a 

legislação brasileira aplicável e códigos de boas práticas desenvolvidos por agências e 

organizações não governamentais nacionais e internacionais. Foram localizados 10 

trabalhos que apresentaram mecanismos para observação de sites governamentais, 

entre 2007 e 2014 (ALVES e SOUSA, 2011; ARMSTRONG, 2011; CRUZ et al., 2012; 

JACQUES et al., 2013; CRUZ, SILVA e SANTOS, 2009; LOURENÇO et al., 2013; 

MARENGO e DIEHL, 2011; FRICK, 2008; THORNTON, 2013; RAUPP e PINHO, 2011). 

Adicionalmente, foram encontrados oito instrumentos disponibilizados pelas agências e 

ONGs nacionais e internacionais (CETIC/NIC/CGI.br – Centro de Estudos sobre as 

Tecnologias da Informação e da Comunicação do Núcleo de Informação e Coordenação 

do Ponto BR (NIC.br), do Comitê Gestor da Internet do Brasil (CGI.br), Contas Abertas, 

ONU – Organização das Nações Unidas, W3C, ITA - Transparencia Internacional 

España, Sunlight Foundation). Incluiu-se na análise aspectos extraídos das leis 

sancionadas pelo governo federal sobre responsabilidade fiscal, transparência e acesso 

à informação. Ao todo, 448 sentenças foram submetidas a uma análise de conteúdo. As 

sentenças selecionadas foram agrupadas em categorias, conforme seu significado. Ao 

encontrar mais de uma sentença com o mesmo significado, foi mantida apenas uma, 

guardando a fonte de todos os autores que fizeram menção a ela. Deste trabalho 

resultaram 68 sentenças sobre transparência. O instrumento passou por mais uma 

análise, realizada por três pesquisadores. Foi realizado um workshop para consulta a 

especialistas de diversas instituições que se debruçam sobre o tema transparência, para 

validação do instrumento. Realizou-se pré-teste. Todas estas etapas melhoraram o 

instrumento. As sentenças finais para observar a transparência dos sites foram 

agrupadas em cinco categorias: facilidades e integração, perfil nas redes sociais, formas 

e informações de contato, informações gerais e prestação de contas.  

A primeira categoria está associada às formas de comunicação entre governo e usuário. 

Há autores que inserem o elemento interativo – ou até participativo – ao avaliarem a 

transparência. Raupp e Pinho (2011) e Jacques et al. (2013) olham para a existência de 

canais de comunicação (desde os mais básicos, como telefone, até os mais formais, 

como ouvidoria, passando por alguns mais interativos, como chats).  Há também uma 

preocupação com a existência de um espaço destinado à denúncia, vinculada à 

responsabilização (FRICK, 2008). Raupp e Pinho (2011) e o CGI.br (2014) chamam a 

atenção para a publicação de informações que permitam aos usuários contatarem o 

governo como telefones e endereços e os horários de atendimento. 

A segunda categoria está associada à capacidade de oferecer ajuda para facilitar o 

acesso às informações e a integração.  Neste sentido, busca-se identificar a existência 
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de ferramentas de suporte – por exemplo, mapa do site, ferramenta interna de busca 

(CRUZ, SILVA e SANTOS, 2009; ITA, 2014; LOURENÇO et al., 2013; MARENGO e 

DIEHL; 2011; RAUPP e PINHO, 2011), características que permitem ao usuário confiar 

no serviço prestado e na praticidade da distribuição das informações (ALVES e SOUSA, 

2011; MARENGO e DIEHL, 2011). Também, busca-se identificar as funcionalidades que 

o portal possui para facilitar o acesso do usuário. À transparência geralmente se associa 

a dimensão de acessibilidade. Assim, são avaliadas questões tais como a receptividade 

do site à participação dos usuários, com materiais de treinamento (ALVES e SOUSA, 

2011; THORNTON, 2013; RAUPP e PINHO, 2011;) e links para outros portais (RAUPP 

e PINHO, 2011). Também, se o portal facilita o acesso aos portadores de necessidades 

especiais (ALVES e SOUSA, 2011; CRUZ et al., 2012; MARENGO e DIEHL, 2011). A 

terceira categoria busca identificar a presença nas redes sociais. 

A quarta categoria representa as informações gerais. Apesar da transparência estar 

muito vinculada à questão contábil e financeira, a ela não se limita. Desta forma, além 

das leis orçamentárias, um órgão transparente também deve divulgar informações 

institucionais e outras mais gerais. Entre elas: informação sobre os representantes 

(ARMSTRONG, 2011; JACQUES, et al., 2013; CRUZ et al., 2012; FRICK, 2008; ITA, 

2014), sobre os órgãos – estrutura, composição, competências - (ARMSTRONG, 2011; 

CGI.br, 2014; JACQUES et al., 2013) e sobre o próprio Estado/Município 

(ARMSTRONG, 2011; JACQUES et al, 2013). 

Finalmente, a quinta categoria considera a prestação de contas. No que diz respeito aos 

“conteúdos” a serem tornados transparentes, a prestação de contas se materializa na 

divulgação da execução orçamentária, da gestão dos ativos e das dívidas do ente 

federativo de que se trate (CRUZ et al., 2012), nas publicações relacionadas a licitações 

e contratos (JACQUES et al., 2013), assim como na divulgação do plano plurianual, da 

lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual (JACQUES et al., 2013; 

CRUZ, SILVA e SANTOS, 2009; CONTAS ABERTAS, 2014; MARENGO e DIEHL, 

2011; ITA, 2014). Também, ao acompanhamento da prestação de contas (CRUZ, SILVA 

e SANTOS, 2009). 

A partir do instrumento de coleta de dados foi construído um Índice de Transparência 

(IT). Criou-se um índice, em vez de uma escala, devido à natureza formativa dos 

indicadores (BOLLEN, 2002), que determinam uma variável latente com significado de 

formação (DIAMANTOPOULOS et al., 2007). Neste caso, medidas de confiabilidade, no 

sentido de consistência interna, não são usadas (HULLAND, 1999).  

O índice de transparência é composto pelo somatório dos índices individuais de cada 

categoria que contém o instrumento, sendo cinco a pontuação máxima. Os índices de 

cada categoria, por sua vez, foram calculados a partir da soma da pontuação atribuída 

pelos itens observados existentes sobre a pontuação máxima da categoria. Por 

exemplo, o índice de informações gerais (IG) é composto pela soma dos itens presentes 

no portal, dividido pela pontuação máxima desta categoria (nove). Assim, todos os 

índices variam entre 0 e 1 e possuem pesos iguais. 
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IT = FI + PRS + FIC + IG + PC 

A pontuação foi atribuída seguindo uma lógica binária, sendo 1 (um) a existência do item 

no site e 0 (zero), a não existência. No entanto, alguns poucos itens receberam uma 

pontuação 0,5, quando apenas parte do conteúdo estava disponível. 

3.2. COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

Nesta pesquisa, coletamos dados quantitativos com o propósito de reunir subsídios para 

construir um panorama de transparência no Brasil. Os dados foram coletados por meio 

de um formulário eletrônico a partir das observações dos portais governamentais. O 

procedimento de busca foi o próprio portal do governo federal (bem como seus 

Ministérios e Secretarias), os portais dos Estados e dos municípios brasileiros. Diante 

dos endereços eletrônicos (sites) de cada elemento da amostra, os chamados sites 

principais (ou portais), realizou-se uma visita a cada site na busca pelas informações 

referentes ao instrumento de transparência eletrônica.  

Assim, a observação dos sites foi realizada nas esferas federal, estadual e municipal, 

no poder executivo. A amostra foi selecionada da seguinte forma: no governo fentral, 

foram pesquisados todos os ministérios e secretarias com status ministerial; nos 

governos subnacionais realizou-se investigações em todos os portais principais dos 

estados-membros, no Distrito Federal, em todas as capitais e em todas as cidades 

acima de quatrocentos mil habitantes, conforme as estimativas da população do IBGE 

para o ano 2014. A Tabela 1 resume a coleta de dados. 

Tabela 1- Resumo da coleta 

ESFERA DE GOVERNO SITE PRINCIPAL 
SITE MINISTÉRIOS 
E SECRETARIAS 

ESPECIAIS 
TOTAL 

Federal 1 39 40 

Estadual  26 - 26 

Municipal   59 

Capitais 26   

Acima 400 mil hab. 34   

TOTAL 88 39 125 

Fonte: elaboração própria 

Os dados foram coletados entre dezembro de 2014 e março de 2015 e foram localizados 

125 portais governamentais.  No entanto, não foi possível realizar a coleta dos dados 

do portal do estado de Sergipe, pois o mesmo encontrava-se indisponível. A lista 

completa dos sites visitados encontra-se no Anexo B. Foi realizada, ainda, uma etapa 

de double-check por dois pesquisadores, que individualmente conferiram todas as 

respostas para cada indicador de transparência observado. 

Os dados provenientes da observação dos sites foram tabulados em planilha Excel. 

Para a análise foram usadas técnicas de estatística descritivas, como análise de 
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frequência, e multivariada, como análise de cluster e regressão. As análises foram 

realizadas com o auxílio do software SPSS 17.0®.  

Para a análise de cluster, optou-se por usar como variáveis aglutinadoras os índices de 

desempenho de cada município/estado para cada categoria que compõe o índice de 

transparência. Para descrever os clusters, usaram-se indicadores socioeconômicos. As 

variáveis estão descritas no Quadro 1 - Descrição das variáveis. 

Quadro 1 - Descrição das variáveis 

Variável aglutinadora: pontuação de cada categoria 

FIC-Formas e 
informações de 
contato  

Canais de comunicação abertos, horários de atendimento, números de 
telefone e endereços que permitem o contato do cidadão com o governo.  

FI-Facilidades e 
Integração 

Funcionalidades oferecidas para facilitar o acesso, o uso e a integração 
do cidadão com o portal governamental.  

PRS-Presença 
nas Redes 
ISociais 

Existência e disponibilização dos perfis institucionais nas diversas redes 
sociais. 

IIG-Informações 
Gerais 

Informações institucionais relacionadas à estrutura do governo, à 
localidade e aos representantes estatais (políticos e dirigentes) 

IPC-Prestação 
de Contas 

Divulgação de relatórios orçamentários, patrimoniais e financeiros que 
permitem o controle e o acompanhamento dos atos públicos. 

Variáveis descritivas: indicadores socioeconômicos 

PIB per capita Indicador do nível de atividade econômica do município/estado por hab. 
(R$) 

Renda per capita Rendimento mensal total domiciliar per capita nominal (R$) 

IDH Índice que mede o nível de desenvolvimento humano a partir de 
indicadores de educação, longevidade e renda. 

Região Variável categórica decorrente do agrupamento dos municípios de 
acordo com a região geográfica onde se situa o estado/município 

População População estimada para o ano de 2014 segundo o IBGE 

Fonte: elaboração própria 

Para determinar os clusters foi utilizado o método k-means. O propósito da clusterização 

é extrair grupos de elementos que exibem máxima similaridade dentro do cluster 

(homogeneidade interna) e maior dissimilaridade entre os clusters (heterogeineidade 

externa) (HAIR et al., 2009). 
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Os resultados encontrados são apresentados nos capítulos seguintes a este e 

conduzem à discussão e às recomendações desta pesquisa. O instrumento de pesquisa 

é apresentado na seção dos Anexos. 
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4. RESULTADOS ENCONTRADOS 

Primeiramente, apresenta-se o panorama de transparência dos portais governamentais 

brasileiros. Em seguida, os resultados da análise de cluster. Por último, a análise de 

regressão. 

4.1. PANORAMA DA TRANSPARÊNCIA 

A análise mostra que os websites da esfera federal tendem a ter indicadores mais altos 

de transparência do que os das esferas estadual e municipal (Gráfico 1). Os índices 

variam de 0 a 1 e, para facilitar a visualização, todos os indicadores foram multiplicados 

por 10. A soma deles (50) é o Índice de Transparência - IT. A média do IT para os 

Ministérios e Secretarias com Status Ministerial do governo federal foi 40,7. A média 

para os estados foi de 33,4 e, para os municípios, de 31,1. 

Gráfico 1 - Índice de Transparência, por esfera de governo 

 

Fonte: elaboração própria 

 

A Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta as estatísticas descritivas das 

ategorias que compõem o índice  de transparência (IT). A média geral do índice de 

transparência (IT) não possui muita variação entre a esfera estadual e os grandes 

municípios. Porém, a esfera federal tende a ter mais indicadores altos de transparência 

do que as esferas estadual e municipal.  Há uma dispersão alta entre as pontuações 

mínimas e máximas.  
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Tabela 2 - Panorama da Transparência, estatísticas descritivas 

Esfera Categorias 
Pontuação 

Máxima 
Média Mínimo Máximo 

Desvio 
Padrão 

F
e
d
e
ra

l 

FIC-Formas e Informações de 
Contato 

10 7,8 5,0 10,0 1,3 

FI-Facilidades e Integração 10 7,9 5,5 10,0 1,3 

PRS-Presença nas Redes 
Sociais 

10 5,5 1,9 8,8 1,9 

IG-Informações Gerais 10 9,7 8,6 10,0 0,6 

PC-Prestação de Contas 10 9,8 8,0 10,0 0,4 

IT_F-Índice de Transparência 
Federal 

50 40,7 31,5 48,2 3,4 

E
s
ta

d
u

a
l 
+

 D
F

 

FIC-Formas e Informações de 
Contato 

10 6,4 2,3 9,2 1,8 

FI-Facilidades e Integração 10 6,0 2,7 10,0 1,9 

PRS-Presença nas Redes 
Sociais 

10 5,7 3,1 9,4 1,7 

IG-Informações Gerais 10 7,8 6,1 8,9 0,8 

PC-Prestação de Contas 10 7,4 5,4 9,1 1,1 

IT_E-Índice de Transparência 
Estadual 

50 33,4 5,1 23,9 44,4 

M
u
n

ic
ip

a
l 

FIC-Formas e Informações de 
Contato 

10 6,9 5,0 10,0 1,6 

FI-Facilidades e Integração 10 5,3 1,8 8,2 1,7 

PRS-Presença nas Redes 
Sociais 

10 5,8 1,9 9,4 1,7 

IG-Informações Gerais 10 7,0 3,3 8,9 1,3 

PC-Prestação de Contas 10 6,1 2,6 9,3 1,5 

IT_M-Índice de 
Transparência Municipal 

50 31,1 19,0 42,4 5,6 

Fonte: elaboração própria 

 

Quando analisamos separadamente as cinco categorias que compõem o Índice de 

Transparência (Gráfico 2), com apenas uma exceção, os resultados seguem a mesma 

tendência: quanto mais ampla a circunscrição governamental, maiores são os índices, 

com exceção da presença nas redes sociais e facilidades. 
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Gráfico 2- Categorias do Índice de Transparência, por esferas de governo 

 

Fonte: elaboração própria 

A seguir, a análise de cada categoria: 

1) Em ‘Formas e Informações de Contato, as estatísticas indicam que poucos 

websites estaduais e municipais possuem um espaço exclusive para denúncias 

(35% dos Estados e 27% dos Municípios). Em contrapartida, a maioria 

disponibiliza um “Fale Conosco” e “Ouvidoria”. Por estes canais o usuário pode, 

além de solicitações e reclamações, fazer as denúncias. Alguns autores 

defendem que um canal exclusivo de denúncia é importante para promover 

accountability, no sentido de responsabilização do poder público por seus atos 

(FRICK, 2008). Percebe-se, também, que ‘Endereço’ e/ou “Telefone’ são 

disponibilizados em quase todos os portais pesquisados (98% na esfera federal, 

92% na estadual e 100% na municipal). Já o ‘Horário de Atendimento’, apresenta 

uma alta taxa de presença nos portais federais (98%), é encontrado em apenas 

54% dos Estados e 64% dos Municípios. O Gráfico 3, Gráfico 4 e Fonte: 

elaboração própria 

2) Gráfico 5 apresentam as estatísticas para esta categoria. 
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Gráfico 3 - Formas e Informações de contato, esfera municipal 

 

Gráfico 4 - Formas e Informações de contato, esfera estadual (e DF) 

 

Fonte: elaboração própria 

Gráfico 5 - Formas e Informações de contato, governo federal 

 

Fonte: elaboração própria 

69%

86%

83%

75%

64%

100%

56%

39%

98%

69%

27%

81%

97%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

dos Parques ou Espaços de Lazer

das Unidades de Saúde

das Escolas Públicas

Endereços e/ou telefones dos CRAS

Horários de atendimento ao público

Endereços e/ou telefones do órgão

Transmissão de imagem

Rádio

Portal de notícias

eSIC/SAC

Denúncias

Ouvidoria

Fale Conosco

Presente Ausente

77%

54%

92%

81%

50%

46%

81%

50%

96%

62%

35%

85%

88%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

dos Parques ou Espaços de Lazer

das Unidades de Saúde

das Escolas Públicas

Endereços e/ou telefones dos CRAS

Horários de atendimento ao público

Endereços e/ou telefones do órgão

Transmissão de imagem

Rádio

Portal de notícias

eSIC/SAC

Denúncias

Ouvidoria

Fale Conosco

Presente Ausente

98%

98%

50%

30%

95%

100%

100%

75%

93%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Horários de atendimento ao público

Endereços e/ou telefones do órgão

Transmissão de imagem

Rádio

Portal de notícias

eSIC/SAC

Denúncias

Ouvidoria

Fale Conosco

Presente Ausente



Pesquisa Democracia Digital - Vol. 1: Transparência   | 28 

O Quadro 2 resume os principais resultados, em cada esfera: 

Quadro 2 - Principais resultados de Formas de Comunicação, por esfera de governo 

ESFERA PRINCIPAIS RESULTADOS 

Municipal  Portal de Notícia e Fale Conosco e Ouvidoria presente na maioria dos 
websites (98%, 97% e 81% respectivamente) 

 e-Sic está presente em 69% dos portais 

 Portal exclusivo para Denúncia em apenas 27% dos websites. 

Estadual  Portal de Notícia e Fale Conosco e Ouvidoria presente na maioria dos 
websites (96%, 88% e 85% respectivamente) 

 e-Sic está presente em 62% dos portais 

 Portal exclusivo para Denúncia em apenas 35% dos websites. 

Governo 

Federal 

 e-SIC, Portal de Notícia e Fale Conosco presente na maioria dos websites 
(100%, 95% e 92% respectivamente) 

 Ouvidoria está presente em 78% dos portais 

 Portal exclusivo para Denúncia em apenas 19% dos websites. 

Fonte: elaboração própria 

3) Na categoria ‘Facilidades e Integração’, praticmente todos os websites das três 

esferas de governo oferecem uma ‘Ferramenta de Busca’. ‘Perguntas 

Frequentes’ e ‘Mapa do Site’ estão presentes em quase todos os portais federais 

(98% e 90%, respectivamente), porém o mesmo não acontece nas esferas 

estadual e municipal (taxas em torno de 55%). Poucos oferecem uma 

‘Ferramenta de Suporte ou Ajuda ao usuário’ (taxas abaixo de 35% nas três 

esferas). Apenas 69% dos Estados e 44% dos municípios disponibilizam alguma  

‘Facilidade de acesso às pessoas com deficiência’. Entre os portais que 

disponibilizam algo, a maioria disponibiliza opção de ‘Alteração do Tamanho da 

Fonte’ (82%) ou ‘Modificação do Contraste da Tela’ (33%). O Gráfico 6, Gráfico 

7 e Gráfico 8 ajudam a entender este indicador. 

Gráfico 6 – Facilidades e Integração, esfera municipal 

 

* Outras: ‘Acesso rápido’ (8 casos); ‘Menu de serviços’ (6 casos); ‘Portal de A a Z’ (3 casos); 

‘Menu de conteúdo’ (2 casos); ‘Idiomas’ (1 caso). 

Fonte: elaboração própria 
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Gráfico 7 – Facilidades e Integração, esfera estadual (e DF) 

 

* Outras: ‘Podcast’ (2 casos); ‘Menu de Serviços’ (2 casos); ‘Idioma’ (2 casos); Versão Mobile (1 

caso); ‘Acesso rápido’ (1 caso). 

Fonte: elaboração própria 

Gráfico 8 – Facilidades e Integração, governo federal 

 

* Outras: ‘Menu de Serviços’; ‘Menu de Conteúdo’;  

Fonte: elaboração própria 

4) Na categoria ‘Presença nas Redes Sociais’, praticamente todas as unidades 

pesquisadas possuíam um perfil no ‘Facebook’ e ‘Twitter’. 

5) Na categoria ‘Informações Gerais’, enquanto 98% dos portais do governo 

federal disponibilizam a agenda da pasta, apenas 35% dos Estados e 10% dos 

municípios a divulgam. Em relação às ‘Leis Orçamentárias’, todos os portais do 

governo federal e dos estados possibilitam acesso do usuário ao Plano de 

Planejamento Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei de 

Orçamento Anual, porém cerca de 10% dos Municípios não o fazem. 
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Apresentaram altos índices em todas as esferas as ‘Informações sobre o 

Representante do Governo’ (85% dos portais federais, 92% dos estados e 81% 

dos municípios), o ‘Registro de Competências’ (100% federal, 65% estadual e 

93% municipal) e a ‘Estrutura do Governo’ (98%, 96% e 92%). Os gráficos 9, 10 

e 11 detalham estes resultados. 

Gráfico 9 - Informações gerais, esfera municipal 

 
 

Fonte: elaboração própria 

 

Gráfico 10 - Informações gerais, esfera estadual 

 
Fonte: elaboração própria 
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Gráfico 11 - Informações gerais, governo federal 

 

 Fonte: elaboração própria 

 

6) Por fim, a categoria ‘Prestação de Contas’ apresentou a maior diferença entre 

o governo federal e as demais esferas subnacionais. Todos os portais federais 

visitados disponibilizam além das ‘Informações Orçamentárias e Financeiras’ 

(receitas, despesas, dívida pública), o ‘Plano de Governo’, as ‘Informações sobre 

os Bens Móveis e Imóveis’, a ‘Remuneraçao dos Servidores’, as ‘Estatísticas da 

Lei de Acesso à Informação’, a ‘Prestação de Contas’ e as ‘Informações sobre o 

Processo Licitatório’. Já nos demais governos, percebeu-se que apesar de haver 

uma alta preocupação na divulgação das contas públicas (Orçamentos, 

Despesas, Receitas, Relatório de Gestão Orçamentária, Fiscal e Financeira), em 

cumprimento à LRF, ainda há um percentual relevante de informações omitidas. 

Por exemplo: 11% dos municípios não divulgam informações obrigatórias 

previstas em lei; 15% dos estados e 27% dos municípios não divulgam a 

remuneração de seus servidores; apenas 38% dos estados e 22% dos 

municípios listam seus bens móveis e imóveis. Ou seja, informações não 

orçamentárias são pouco divulgadas pelos estados e municipios, diferente do 

governo federal. Os gráficos 12, 13 e 14 detalham os resultados desta categoria.  

A análise evidencia que as esferas governamentais alcançam índices maiores 

em duas categorias: informações sobre a prestação de contas e informações 

gerais. Apresentaram índices medianos para facilidades e integração. E 

obtiveram índices mais baixos nas categorias presença nas redes sociais e 

formas e informações de contato 
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Gráfico 12 - Prestação de contas, esfera municipal 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Gráfico 13 - Prestação de contas, esfera estadual 

 

Fonte: elaboração própria 
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Gráfico 14 - Prestação de contas, governo federal 

 

Fonte: elaboração própria 

Para estados e municípios também foi possível classificar os índices conforme a região 

do país. Há diferenças marcadas entre os índices estaduais e municipais conforme as 

regiões do país. O Gráfico 15 apresenta os índices de cada categoria, por região, para 

os estados.  

Gráfico 15 - Índices de Transparência, por região, esfera estadual (e DF) 

 

Fonte: elaboração própria 

Os estados da região Norte e Nordestes receberam pontuações mais baixas do que os 

das demais regiões em praticamente todos os índices. Entre os municípios, os das 
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resultados podem ser reflexo da informatização tardia destas regiões, ou de dificuldades 

tecnológicas que os estados do Sul e Sudeste já superaram há mais tempo. O Gráfico 

16 apresenta a comparação para os portais municipais. 

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

9
8
%

7
8
%

8
8
%

9
0
%

9
8
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Presente Ausente

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

I F C I P R S I I A I I G I P C

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul



Pesquisa Democracia Digital - Vol. 1: Transparência   | 34 

Gráfico 16 - - Índices de Transparência, por região, esfera municipal 

  

Fonte: elaboração própria 

 

4.2. TIPOS DE TRANSPARÊNCIA ONLINE E TIPOS DE 

DADOS/DOCUMENTOS A QUE SE DÁ TRANSPARÊNCIA 

Buscou-se identificar quais os tipos de transparência online que os governos privilegiam 

em seus portais oficiais, de acordo com a tipologia apontada por Heeks (2008): 

Publicação, Transação, Relatórios, Abertura ou Accountability. São mais desenvolvidos 

nos sites os aspectos voltados a prover informações, principalmente dados 

orçamentários e financeiros. Não foi avaliada a dimensão transação, já que a oferta de 

serviços é muito grande e não foi objeto de avaliação nesta investigação. Accountability 

está na pior posição. Os portais governamentais estão sendo mais usados para 

disponibilizar informações e os aspectos de responsabilização e controle democrático 

estão sendo menos explorados (Gráfico 17). 

Gráfico 17 - Tipo de transparência, por esfera de governo 

 

Fonte: elaboração própria 
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As diferenças entre os níveis de transparência nas três esferas de governo são refletidas 

nos tipos de documentos publicados. Todos os tipos de documentos, conforme a 

classificação de Heeks (2008) que os agrupa em financeiros, procurement, 

procurement, registros, setor específico e mistos, são encontrados nos portais federais. 

Os tipos de documentos encontrados com maior frequência nos estados e municípios 

foram os financeiros e procurement (Gráfico 18). Os registros menos comuns foram os 

de procurement e de um setor específico, o que pode significar que os documentos de 

áreas específicas não estão na área principal dos sites, mas em ramos inferiores da 

árvore de organização da informação. Os documentos considerados mistos (como 

registros de competência, informações sobre os representantes do governo, 

informações sobre os estados e municípios, etc.) receberam uma pontuação média, ou 

seja, são disponibilizados, porém em menor número. Estes dados mostram os governos 

atendendo as determinações da lei em relação à transparência das contas públicas e 

processos licitatórios. 

Gráfico 18 - Tipo de documento, por esfera de governo 

 

Fonte: elaboração própria 

 

4.3. ANÁLISE DE AGRUPAMENTOS – ESTADOS E MUNICÍPIOS 

Para a análise dos clusters, optou-se por utilizar como variáveis aglutinadoras o 

desempenho obtido pelos estados e municípios nas categorias que compõem o índice 

de transparência. O agrupamento foi feito para os estados e os municípios 

separadamente. 

Para os estados, ao processar o método k-means, chegou-se aos resultados com a 

melhor solução para semelhanças dentro dos grupos e diferenças entre eles. O 

desempenho em cada categoria dos estados da amostra deu origem a três 

agrupamentos distintos: Agrupamento 1 com dez estados (38%), Agrupamento 2 com 

sete estados (27%) e Agrupamento 3 com nove estados (35%). Para caracterizar os 

clusters, foi analisada a média, o valor máximo e o valor mínimo das variáveis 

socioeconômicas (tabela 3).  
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Tabela 3 - Resultado dos clusters, esfera estadual 

  Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

MÉDIA DE IT_E 34,5 39,1 27,7 

Nº DE ESTADOS 

TOTAL 10 7 9 

N 2 0 5 

NE 3 1 4 

SE 1 3 0 

S 1 2 0 

CO 3 1 0 

CENTROS DOS 
CLUSTERS 

INICIAIS 

FIC 0,75 0,7473 0,4444 

FI 0,5182 0,8571 0,5051 

PRS 0,6000 0,6875 0,4444 

IG 0,7889 0,8254 0,7222 

PC 0,7889 0,791 0,6574 

INDICADORES 
SOCIECONÔMICOS 

PIB* 23.535 24.209 12.161 

Renda* 1019,0 1117,7 674,0 

População 5.827.786 15.462.638 3.781.408 

IDH 0,7129 0,7384 0,67322 

* PIB e Renda PER CAPITA 

Fonte: elaboração própria 

A seguir, os resultados encontrados em cada um dos agrupamentos: 

1) Agrupamento 1 - Medianos: estados com índice de transparência medianos, cuja 

média foi 34,5. No geral, são aqueles que possuem perfil intermediário, nem tão pobres 

e pequenos, mas também não tão grandes e ricos. Concentram-se na região Centro-

Oeste e Nordeste. São os estados que divulgam mais informações gerais e de prestação 

de contas em seus sites e possuem informações de contato.  

2) Agrupamento 2 – Maior índice de transparência: composto pelos estados que 

apresentaram maior índice de transparência, média de 39,1. São, em média, os estados 

mais populosos, com melhor PIB e Renda per capita. Também possuem o melhor IDH. 

São estados que se concentram, sobretudo, nas regiões Sul e Sudeste. São estados 

que facilitam o acesso do usuário ao site, publicam informações que permitem ao 

usuário contatar o governo, disponibilizam informações gerais acerca do governo e seus 

representantes, possuem ferramentas que facilitam a comunicação, além de 

disponibilizar diversos mecanismos de prestação de contas. 

3) Agrupamento 3 – Menor índice de transparência: composto pelos estados que 

apresentaram menor índice de transparência, média de 27,7. São, em média, os 

estados menos populosos, com menor PIB e Renda per capita. Apresentam o pior IDH. 

São estados que se concentram na região Norte e Nordeste do país. Disponibilizam 

apenas informações gerais sobre uma área de governo e seus representantes. Quase 
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não possuem ferramentas de comunicação e facilidades que permitam maior interação 

com o cidadão.  

Para os municípios, ao processar o método k-means, chegou-se a melhor solução para 

três agrupamentos (Tabela 4). Sendo eles: Agrupamento 1 com 16 municípios (27%), 

Agrupamento 2 com 21 (36%) e Agrupamento 3 com 22 municípios (37%).  

Tabela 4 - Resultado do cluster, esfera municpal 

  Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

MÉDIA DE IT_M 37,1 25,0 32,5 

Nº DE MUNICÍPIOS 

TOTAL 16 21 22 

N 1 6 1 

NE 4 1 7 

SE 6 9 10 

S 4 1 1 

CO 1 4 3 

CENTROS DOS 
CLUSTERS INICIAIS 

FIC 0,8413 0,5568 0,6993 

FI 0,7159 0,3896 0,5413 

PRS 0,5938 0,4464 0,6989 

IG 0,7847 0,5952 0,7273 

PC 0,7731 0,5132 0,5808 

INDICADORES 
SOCIOECONÔMICOS 

PIB* 30.546 21.128 27.807 

Renda* 1048,3 585,5 817,7 

População 2.127.197 561.334 805.064 

IDH 0,79125 0,7389 0,77382 

Fonte: elaboração própria 

 A seguir, a descrição de cada um dos clusters: 

1) Agrupamento 1 – Maior índice de transparência: são os municípios que apresentaram 

maior índice de transparência, média de 37,1. São, em média, os municípios com os 

melhores indicadores socioeconômicos. Estão concentrados, sobretudo, nas regiões 

Sul e Sudeste e, também, Nordeste do país. São estados que se destacam por facilitar 

o acesso do usuário ao site, por publicar informações que permitem ao usuário contatar 

o governo, disponibilizar informações gerais acerca do governo e seus representantes, 

possuir ferramentas que facilitam a comunicação, além de disponibilizar diversos 

mecanismos de prestação de contas. 

2) Agrupamento 2 – Menor índice de transparência: composto pelos municípios que 

apresentaram menor índice de transparência, média de 25,0. São, em média, aqueles 

com piores indicadores socioeconômicos. São municípios pertencentes a todas as 
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regiões do país, exceto a região Sul. Disponibilizam poucas informações gerais sobre 

uma área de governo e seus representantes. Quase não possuem ferramentas de 

comunicação e facilidades que permitam maior interação com o cidadão. Disponibilizam 

poucas informações sobre prestação de contas, que são informações exigidas por lei. 

3) Agrupamento 3 - Medianos: municípios com índice de transparência medianos, cuja 

média foi 32,5. No geral, são aqueles que possuem perfil intermediário, nem tão pobres 

e pequenos, mas também não são os maiores e nem os mais ricos. São municípios que 

divulgam informações gerais e de prestação de contas em seus sites e possuem 

informações de contato.  

Os resultados levam a induzir uma relação entre os indicadores socioeconômicos e o 

nível de transparência. Cruz et al. (2012) encontraram forte associação entre estas 

variáveis ao estudar o nível de transparência dos 100 maiores municípios brasileiros. 

No entanto, realizou-se uma análise de regressão para confirmar estas relações 

causais. A explicação do modelo ficou perto dos 30% tanto para estados, quanto para 

os municípios, não sendo possível corroborar o resultado obtido no estudo de Cruz et 

al. (2012); nesta amostra não é possível afirmar que a transparência está associada a 

melhores indicadores socioeconômicos. 

4.4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este estudo teve o objetivo de examinar a transparência e construir um perfil dos 

estados, municípios e governo federal brasileiro em relação à transparência eletrônica. 

Os resultados definiram um panorama de transparência nas três esferas de governo. O 

pressuposto que conduziu o estudo é de que a transparência não era completa e seria 

desigual entre governos, o que se confirmou na análise dos resultados.  

Nossa análise revela que os portais do governo federal tendem a ser mais transparentes 

e a cumprir as exigências legais. Cabe marcar que há uma padronização entre todos os 

portais dos Ministérios e Secretárias especiais, o que facilita a navegação. Já os portais 

estaduais e municipais são construídos de maneira independente, não havendo 

padronização, o que dificulta a busca pelas informações.. 

A média geral do índice de transparência foi 40,7 para os portais federais, 33,4 para 

estados e 31,1 para os municípios. Sendo a pontuação máxima de 50 pontos, 

consideram-se estes valores baixos. Entende-se que os estados e grandes municípios 

brasileiros apresentam um nível de transparência aquém do esperado. Este resultado 

corrobora os achados de Cruz et al. (2012) ao analisar os sites dos grandes municípios 

brasileiros.  

Os resultados sugerem que em relação à transparência, os sites de governo estão 

voltados a atender as exigências legais, e transparência on-line é maior do que 

disponibilizar informações contábeis e/ou financeiras. Por outro lado, constata-se que a 

exigência legal provocou melhoria na transparência, reafirmando o papel da legislação 

na mudança de práticas e comportamento dos governos.  
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Das cinco categorias analisadas, a prestação de contas foi a categoria que se destacou. 

As menores pontuações estão nas categorias “presença nas redes sociais” e “formas e 

informações de contato”. Foi constatado, também, que poucos possuem ferramentas 

que facilitem o acesso, principalmente a pessoas com deficiência. Além disso, conforme 

Amstrong (2011) observou, muitas vezes as informações podem estar disponíveis, mas 

quando o site é confuso ou de difícil navegação, o site pode passar a não ser acessível 

ao público. A dispersão dos indicadores mostra a desigualdade entre os governos. No 

cumprimento às exigências legais, esta dispersão é menor. Naqueles aspectos que são 

voluntários, a dispersão é maior. 

Em relação ao tipo de transparência (HEEKS, 2008), o desafio é a accountability.  Frick 

(2008) já havia constatado o mesmo para os países hispânicos da América Latina.  

Os resultados também apontam que os estados e municípios com melhores indicadores 

socioeconômicos apresentaram melhor desempenho na transparência. Outros estudos 

apontaram este mesmo resultado em outros contextos (SOL, 2013; CRUZ et al., 2012; 

JACQUES et al., 2013). No entanto, não foi possível confirmar a relação de causalidade 

destas variáveis sobre o nível de transparência.  

Outro aspecto relevante são as diferenças regionais. Os  estados e municípios com 

melhores índices de transparência concentram-se nas regiões Sul e Sudeste. Os piores 

índices concentraram-se principalmente na região Norte. Problemas na disponibilidade 

de infraestrutura e estágio de informatização podem estar contribuindo para este 

indicador. Aqui vale ressaltar alguns dos aspectos negativos da transparência, 

enunciados por Liem (2007) em relação ao aumento dos custos e à redução na 

eficiência. Estudos futuros podem se debruçar sobre diferentes estágios de 

informatização e o aumento dos custos desigual entre governos, para o atendimento a 

exigências únicas (padrão) de transparência. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A avaliação da transparência governamental em países federativos deve levar em conta 

as características desta forma de distribuição do poder no território. Uma vez que os 

entes federativos possuem certa autonomia política e administrativa para exercerem 

suas influências, a existência de uma legislação federal não é fator garantidor por si de 

que os dados governamentais serão homogeneamente disponibilizados em suas 

diferentes esferas governamentais. 

Como visto neste estudo, pode haver diferenças em relação aos Índices de 

Transparência, conforme as diferentes esferas de governo. Inclusive, as diferenças não 

necessariamente corroboram a máxima dita por muitos defensores do Sistema 

Federalista de governo de que administrações locais tendem a ser mais próximas de 

seus cidadãos. Pelo menos na realidade brasileira, o que se percebe no geral é que 

quanto maior a circunscrição de poder, maiores são os Índices de Transparência. Ou 

seja, o governo federal é mais transparente do que os governos estaduais que, por sua 

vez, são mais transparentes que os governos municipais. 

Enquanto a literatura aponta que as TICs são cruciais para aumentar a transparência 

do Estado, percebe-se que há espaço para avanços, e esta observação é acentuada 

para os governos locais. Há muito a aprender com os primeiros esforços dedicados a 

uma maior accountability e transparência. 

Buscar a transparência em sua plenitude inclui ir além de cumprir as necessidades 

legais. É necessário permitir que os cidadãos possam controlar e monitorar o 

funcionamento do governo. É importante que ferramentas que permitam a participação 

do público no processo democrático sejam disponibilizadas, e que haja mecanismos de 

accountability. 

Os resultados deste estudo trazem contribuições para estudiosos e líderes 

governamentais. Estudiosos podem ampliar seus conhecimentos em e-transparência 

pública e explorar em futuras pesquisas como fatores socioeconômicos influenciam esta 

dimensão. Líderes governamentais, por sua vez, podem focar nos itens mais frágeis de 

transparência e melhorar o desenvolvimento dos portais públicos. Como contribuição 

acadêmica, os resultados complementam estudos anteriores e oferecem uma visão 

sobre transparência que vai além de indicadores financeiros.  

Cabe ressaltar que este estudo examinou os sites em um ponto no tempo. Assim, estes 

resultados são baseados na disponibilidade das informações no momento da coleta. 

Ainda como limitação, não se observaram as facilidades do site em relação à prestação 

de serviços, nem a critérios informáticos de usabilidade e qualidade de interface. O 

estudo abordou o Poder Executivo Federal, Estadual e dos grandes municípios, não 

estudou sites dos demais Poderes. Futuras pesquisas podem abordar outros poderes, 

e o governo federal ou pequenos municípios.  
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Foi desenhado o panorama de transparência. De fato, os governos começaram a se 

desvencilhar de alguns véus, mas não de todos. Agora, estudos futuros podem se 

debruçar sobre casos específicos e entender os “como” e “por quês” do processo de 

abertura dos dados governamentais no Brasil. 
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ANEXO A - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nas etapas iniciais da pesquisa, foi feita uma análise bibliométrica para entender como 

está estruturada a literatura sobre transparência e identificar indicadores para a 

construção do instrumento de pesquisa. Para tanto, a produção nacional e internacional 

sobre transparência foi analisada a partir da consulta às bases eletrônicas de artigos 

publicados em periódicos e eventos. 

De acordo com Webster e Watson (2002), uma revisão de literatura eficaz pode 

contribuir para promover o estado da teoria, acelerando o acúmulo de conhecimento no 

campo. Para conhecer a literatura sobre transparência considerou-se útil caracterizar 

alguns dos principais aspectos dessa literatura, como os autores e áreas, as abordagens 

teórica e metodológica mais frequentes, bem como os conceitos adotados para 

caracterizar transparência. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A coleta de dados foi realizada no segundo semestre de 2014. Para a seleção dos textos 

nacionais escolheram-se os periódicos nacionais da área de Administração 

classificados pelo Qualis/Capes como A2, B1 e B2. Também se realizou uma busca em 

anais de conferências brasileiras que possuem seções exclusivas para debate de 

Governo Eletrônico (EnANPAD - Encontro Nacional da Associação de Pesquisa e Pós-

Graduação em Administração, EnADI – Encontro de Aministração Pública da ANPAD e 

CONTECSI – International Conference on Information Systems and Technology 

Management). Os periódicos RESI – Revista Eletrônica de Sistemas de Informação e 

Cadernos Gestão Pública e Cidadania (ambas com conceito B3) foram incluídos na 

pesquisa, devido à sua relevância na discussão dos temas. O período analisado foi de 

2007 a 2014. A busca foi delimitada pelas seguintes palavras: “transparência” e 

“accountability”. Foram localizados 53 artigos, sendo: 15 de transparência e 38 de 

accountability. 

A literatura internacional foi coletada a partir da lista de todos os artigos da base de 

dados da EGovernment Reference Library (EGRL), versão 10.0, publicada em 24 de 

julho de 2014, mantida pela University of Washington. Foi realizada uma busca por 

“Transparency” nas palavras-chave e resumos dos artigos. O escopo foi delimitado em 

artigos publicados em journals, de todos os anos contidos na base, e conferências dos 

anos de 2013 e 2014, por acreditar que estas ainda não se tornaram publicações 

permanentes. Ao todo foram coletados 170 artigos. 

Os artigos internacionais passaram por uma etapa de seleção que consistiu na leitura e 

categorização dos tipos de trabalhos a partir dos Títulos, Palavras-chave e Resumos, 

para buscar taxonomias para a construção do instrumento de pesquisa. Os artigos que 

não versavam sobre a temática estudada e aqueles que apresentavam uma descrição 

muito específica de um caso ou país foram excluídos na análise. Desta forma, 37 artigos 

internacionais foram selecionados. Foram submetidos à análise apenas os artigos 
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disponíveis para download, 25 artigos. A tabela 1 resume a seleção dos dados. Ao todo 

78 artigos foram lidos na íntegra e analisados. 

LITERATURA 
TRANSPARÊNCIA ACCOUNTABILITY 

TOTAL 
INTERNACIONAL NACIONAL NACIONAL 

Etapa 1 - Total de papers 
encontrados (todos os 
resumos lidos) 

170 15 38 191 

Etapa 2 - Papers 
selecionados 

37 15 
38 

90 

Papers não disponíveis 
para download 

12 0 
0 

12 

Papers lidos na íntegra 25 15 38 78 

Fonte: elaboração própria 

Os dados foram analisados seguindo a lógica de concept-center (WEBSTER e 

WATSON, 2012), buscou-se estruturar tabelas cujo objeto central eram os conceitos 

que emergiam dos textos. Os artigos selecionados foram lidos na íntegra e classificados 

no Excel, quanto aos pilares teóricos utilizados pelos autores, suas escolhas 

metodológicas, o objeto de investigação e objetivo resumido do artigo. Buscou-se, 

também, identificar se o artigo conceituava ou não dados abertos e/ou transparência. E 

se conceituava, quais conceitos utilizaram. Para os artigos que tinham como objetivo 

avaliar os sites governamentais, buscou-se identificar quais critérios de avaliação foram 

escolhidos pelos autores para conduzir seus estudos.  

Adicionalmente à análise em Excel, procedeu-se com uma análise de conteúdo no 

software de análise de dados qualitativos Atlas.ti®. Basicamente, buscou-se identificar 

as categorias emergentes nos artigos, agrupar as categorias comuns e extrair padrões 

entre os conceitos utilizados pelos pesquisadores. 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Primeiramente serão apresentados os achados na literatura nacional e internacional de 

transparência. Por fim, a revisão adicional sobre accountability, 

a) Volume das publicações: 

Quanto ao volume de publicações, percebe-se uma maior concentração a partir de 

2011, somando 29 dos 40 artigos publicados. O tema transparência é recente, o que 

reflete no número de publicações. O Gráfico 1 detalha este volume de publicações. 
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Gráfico 1 – Total de publicações por ano 

 

Fonte: elaboração própria 

Ainda em relação às publicações, tem-se que o maior volume é de publicação 

permanente. No Brasil, periódicos como a RAP, a RAE, a RESI, a I&S, a O&S, a RCA, 

o Caderno EBAPE, a Desenvolvimento em Questão e a Contabilidade, Gestão e 

Governança foram os periódicos que abriram espaço para discussão destes temas. No 

entanto, não há um volume maior em uma delas: todas apresentaram uma ou duas 

publicações. Quanto aos eventos, destaca para o EnAnpad, com quatro publicações no 

período analisado. Já internacionalmente, destaque para o journal Government 

Information Quarterly (com seis publicações) e Information Polity (com cinco 

publicações).  

b) Abordagem conceitual: 

Apenas um artigo nacional apresentou uma lente teórica declarada para investigar 

transparência, a Teoria Institucional. A maioria dos pesquisadores trata apenas a 

literatura sobre o tema em questão ou utilizam modelos específicos para discuti-lo. O 

cenário internacional é bastante semelhante ao nacional. As discussões acerca da 

transparência como accountability e gestão fiscal predominam entre os pesquisadores 

brasileiros que estudam transparência. No entanto, percebeu-se um maior interesse dos 

pesquisadores internacionais em analisar a relação entre transparência e algum outro 

tema, como nos artigos liderados por Stephan Grimmelikhuijsen que investigam a 

relação entre transparência e confiança ou nos artigos de Bertot, Jaeger e Grimes (2010 

e 2012), que discutem a relação entre transparência e corrupção. O Quadro 1 apresenta 

todos os pilares conceituais dos artigos analisados, tanto para os autores nacionais, 

quanto para os internacionais (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Pilares conceituais 

Pilares Conceituais Autores Nacionais 

 Accountability 
Loureiro, Teixeira e Prado (2008); Raupp e Pinho (2011); 
Jacques, Quintana e Macagnan (2013); Bairral (2013) 

Ação Comunicativa 
Habermasiana 

Angélico e Teixeira (2012) 

Compras Eletrônicas Alves e Souza (2011); Matheus, Vaz e Ribeiro (2010) 

Controle na Gestão Pública Olivieri (2013); Marengo e Diehl (2011) 

Governo Eletrônico e 
eDemocracia 

Araújo et al. (2013) 

Isomorfismo e Legitimidade Barbalho e Medeiros (2014) 

Lei de Acesso à Informação (LAI) 
Angélico e Teixeira (2012); Jacques, Quintana e Macagnan 
(2013);  

Transparência na Gestão Fiscal 
e Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) 

Franco et al. (2014); Cruz, da Silva e dos Santos (2009) 

Teoria Institucional Laia et al. (2014) 

Transparência na Gestão 
Pública 

Cruz et al. (2012); Bairral (2013) 

 Teoria da Agência Bairral (2013) 

Pilares Conceituais Autores Internacionais 

Transparência 

Armstrong (2011); Chen (2012); del Sol (2013); 
Grimmelikhuijsen (2012); Grimmelikhuijsen e Welch (2012); 
Halachmi e Greiling (2013); Meijer (2003); Michener e 
Bersch (2013); Parajuli (2007); Relly e Sabharwal (2009); 
Thornton (2013) 

Transparência e Accountability 
Halachmi e Greiling (2013); Lourenço et al. (2013); Meijer 
(2003) 

Transparência e Confiança 
Grimmelikhuijsen (2009); Grimmelikhuijsen (2012b); 
Grimmelikhuijsen et al. (2013); Meijer, Bannister e 
Grimmelikhuijsen (2011) 

Transparência e Corrupção 
Bertot, Jaeger e Grimes (2010); Bertot, Jaeger e Grimes 
(2012) 

Transparência e Cultura Frick (2008) 

Transparência e Participação Welch (2012) 

Transparência e 
Regulamentação 

Cerrillo-i-Martínez (2011) 

e-Government 
Armstrong (2011); Chen (2012); del Sol (2013); Meijer 
(2003); Thornton (2013) 

eQual approach Barnes e Vidgen (2006) 

XBRL taxonomy Chen (2012) 

Leis de acesso à informação Miguel (2012) 

Programa de Open Data 
americano 

Peled (2011) 

Fonte: elaboração própria 

c) Metodologia: 

Há a predominância da pesquisa qualitativa na literatura nacional, com o método de 

observação de site seguido de estudo de caso. Este cenário não se repete na literatura 

internacional, onde há um número expressivo de artigos quantitativos. Entre os métodos 

mais utilizados pelos pesquisadores brasileiros está a Observação de sites (9). Já entre 

os pesquisadores internacionais, estão experimento (4), survey (4) e Observação de 
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sites (4). A tabela 2 resume os métodos de pesquisa que os pesquisadores indicaram 

em seus trabalhos. 

Tabela 2 – Métodos de Pesquisa utilzados 

 FREQUÊNCIA 

MÉTODO DE PESQUISA INTERNACIONAL NACIONAL 

Conceitual 7 1 

Experimento 4   

Survey 4 1 

Observação de site 4 9 

Estudo de Caso 3 3 

Pesquisa Documental 1 1 

Análise de Conteúdo 1   

Teste de hipóteses 1   

Total Geral 25 15 

Fonte: elaboração própria 

d) Objetivo dos trabalhos: 

No Brasil o foco está, principalmente, na avaliação dos sites ofertados pelo governo 

brasileiro. Busca-se, principalmente, identificar se o que está sendo ofertado pelo 

governo está de acordo com as recomendações da literatura e com a legislação vigente 

no país. Já na literatura internacional há maior concentração de publicações voltadas a 

propor novos frameworks ou metodologias de avaliação. 

e) Conceituação da transparência: 

Apenas quatro artigos nacionais conceituam transparência. Aparentemente os autores 

apresentam o tema como intrínseco ao leitor, dando maior ênfase aos benefícios que 

ela pode trazer para a gestão pública (LOUREIRO, TEIXEIRA e PRADO, 2008; 

MATHEUS, VAZ e RIBEIRO, 2010; ANGÉLICO e TEIXEIRA, 2012; CRUZ et al., 2012) 

e para o papel da tecnologia neste processo (FRANCO et al., 2014; MARENGO e 

DIEHL, 2009; CRUZ, SILVA e SANTOS, 2009).  Já na literatura internacional, 

transparência foi conceituado pela maioria dos pesquisadores. Alguns autores remetem 

à transparência como sendo um conceito amplo e de difícil descrição. Outros reduzem 

o conceito ao acesso ou à disponibilidade de informação. Finalmente, outro grupo de 

autores considera que há transparência quando ocorre a possibilidade de controle ou 

monitoramento das ações públicas por parte dos cidadãos. 

Alguns autores (por exemplo, ALVEZ e SOUZA, 2011; FRANCO et al., 2014; CRUZ, 

SILVA e SANTOS, 2009; CRUZ et al., 2012) conduzem seus discursos sobre 

transparência fiscal, ou seja, sobre a “possibilidade do acompanhamento claro, 

transparente, da execução orçamentária e das finanças públicas” (CRUZ et al., 2012), 

muitas vezes se reportando a Lei de Responsabilidade Fiscal. O Quadro 2 resume os 

achados na literatura. 



Pesquisa Democracia Digital - Vol. 1: Transparência   | 52 

Quadro 2 – Conceitos de Transparência encontrados na literatura 

Atributo Conceito Referências 

Acesso à 
informação 

"transparência" é usado livremente como sinônimo de 
várias ideias relacionadas, tais como a facilidade de acesso 
à informação em vários níveis de agregação. 

Halachmi e 
Greiling 
(2013) 

A transparência é a abertura dos sistemas e processos 
internos para o público externo 

Parajuli 
(2007) 

Transparência como o aumento do fluxo de informações 
econômicas, sociais e políticas, confiáveis e oportunas, 
acessível a todos os interessados. 

del Sol (2013) 

Transparência é geralmente associada com a atividade 
desenvolvida pelas autoridades públicas para prestar 
informações aos cidadãos.  

Cerrillo-i-
Martínez 
(2011); Cruz 
et al. (2012) 

Disponibilidade 
de informação 

Transparência refere-se ao grau em que uma entidade 
fornece informações relevantes sobre seus processos 
próprios de decisão, procedimentos, funcionamento e 
desempenho 

Grimmelikhuij
sen (2012b); 
Grimmelikhuij
sen et al. 
(2013); Meijer, 
Bannister e 
Grimmelikhuij
sen (2011); 
Welch (2012) 

A transparência é a própria informação disponível sobre a 
agência apresentada por ela e a interatividade é a facilidade 
com que as informações dispostas podem ser acessadas 
pelos cidadãos no site governamental  

Ribeiro, 
Matheus e 
Vaz (2011) 

Transparência significa que a informação está disponível 
gratuitamente e diretamente acessível para aqueles que 
serão afetados pelas decisões  

Cruz, da Silva 
e dos Santos 
(2009) 

Disponibilidade de registos públicos, o qual será conhecida 
como o nível de transparência nas operações do governo e 
de tomada de decisão 

Armstrong 
(2011) 

Transparência é assumida ou alegada a aumentar a 
disponibilidade de dados antes de ser tomada uma decisão 

Halachmi e 
Greiling 
(2013) 

Disponibilidade 
e controle pelo 

cidadão 

Transparência pode ser direcionada para fora (governo 
observando cidadão), para dentro (cidadãos observando 
governo), para cima (subordinados observando seus 
supervisores) e para baixo (supervisores observando 
subordinados), ou qualquer combinação destes. 

Meijer, 
Bannister e 
Grimmelikhuij
sen (2011) 

Existe transparência quando os cidadãos têm mais controle 
e formas alternativas de acesso aos dados brutos e 
influenciam o seu nível de agregação. 

Halachmi e 
Greiling 
(2013) 

Transparência à luz das tendências sociais mais amplas 
sobre a legitimidade, confiança e abertura.  

Dawes (2010) 

Transparência é vista como um instrumento de política de 
governo: pelo fornecimento de informações, o governo 
facilita a tomada de decisão dos cidadãos.  

Grimmelikhuij
sen e Welch 
(2012) 

Transparência requer mais do que se apresentar 
publicamente ou ser visto por um número cada vez maior 
de pessoas; tem a ver não apenas com a disponibilidade de 
informações, mas com a verdade do que é transmitido. 

Jacques, 
Quintana e 
Macagnan 
(2013) 

O processo de transparência ocorre "quando as 
organizações promovem a tomada de decisão visível, são 
abertos para a sugestão do público, permitem que o público 
escolha o máximo de serviços e trabalha em cooperação 
com outras organizações para fins públicos comuns. 

Armstrong 
(2011) 
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Atributo Conceito Referências 

Disponibilidade 
e 

monitoramento 

Transparência é a disponibilidade de 
informações sobre uma organização ou ator 
que permite que agentes externos monitorem 
o funcionamento interno ou a realização dessa 
organização ou ator 

Grimmelikhuijsen (2012b); 
Grimmelikhuijsen e Welch 
(2012); Grimmelikhuijsen 
et al. (2013); Meijer, 
Bannister e 
Grimmelikhuijsen (2011); 
Welch (2012), p18, p22 

Refere-se à capacidade dos indivíduos e 
grupos fora da organização para monitorar as 
atividades e decisões tomadas dentro da 
organização 

Grimmelikhuijsen et al. 
(2013); Bannister e 
Grimmelikhuijsen (2011) 

Como um 
conceito Amplo 

 "transparência" oferece um conceito de "bem 
ambivalente", com uma carga normativa 
positiva 

Michener e Bersch (2013) 

Transparência é visto por políticos e alguns 
estudiosos como uma panaceia para permitir 
«boa governação» 

Grimmelikhuijsen (2009) 

A transparência é um conceito amplo [...] "A 
transparência é a condução dos assuntos 
públicos ao ar livre ou sujeito a escrutínio 
público." 

Relly e Sabharwal (2009) 

Outro 

Transparência é um termo complexo, que 
pode ser analisado por meio de um conjunto 
de dicotomia, sendo a principal a entre evento 
e processo de transparência.  

Lourenço et al. (2013) 

Fonte: elaboração própria 

Alguns autores associam transparência à accountability (por exemplo, LOUREIRO, 

TEIXEIRA e PRADO, 2008; RAUPP e PINHO, 2011; BAIRRAL, 2013; MARENGO e 

DIEHL, 2014; RIBEIRO, MATHEUS e VAZ, 2009; CHEN, 2012; del SOL, 2013; 

GRIMMELIKHUIJSEN, 2012; LOURENÇO et al., 2013; MEIJER, 2003). Neste sentido, 

entende-se que accountability é, muitas vezes, definida como a obrigação de os 

funcionários públicos informarem sobre o uso dos recursos públicos e responsabilização 

do governo ao público para atender aos objetivos de desempenho declarados 

(ARMSTRONG, 2005; BEHN, 2001; BOVENS, 2007; WONG e WELCH, 2004 apud 

LOURENÇO et al., 2013), sendo que a  “(...) responsabilidade democrática exige que 

os governos aumentem a transparência, divulgando mais informações para os cidadãos, 

promovendo o controle das despesas públicas e prevenção da corrupção e desperdício 

de recursos públicos” (PINHO, 2008, p. 478). No entanto, alguns defendem que “a 

transparência é uma condição necessária, mas não suficiente, para assegurar uma 

maior accountability” (del SOL, 2013; HALACHMI e GREILING, 2013). 

O conceito de transparência também foi abordado como sinônimo de openness em 

Ribeiro, Matheus e Vaz (2009), atrelado à disponibilidade e facilidade de acesso das 

informações aos cidadãos. E, também, à publicidade (RIBEIRO, MATHEUS e VAZ, 

2009; FRANCO et al., 2014; MATHEUS, VAZ e RIBEIRO, 2010; ANGÉLICO e 

TEIXEIRA (2008, CRUZ et al., 2012), referindo-se à divulgação oficial dos atos públicos.  

Para esta pesquisa transparência refere-se ao grau de disponibilidade de 

informação sobre uma agência, que pode ser acessada por todos os cidadãos e 



Pesquisa Democracia Digital - Vol. 1: Transparência   | 54 

que permita que estes possam controlar e monitorar o funcionamento desta 

agência. 

f) Revisão adicional sobre accountability: 

Para fins de segurança conceitual sobre transparência, foi realizada uma revisão da 

literatura nacional sobre accountability. A suspeita, fundada em artigos como o de 

Medeiros, Crantschaninov e Silva (2013) que revisaram os usos de accountability na 

literatura brasileira até 2012, era de que pudesse haver definições e tipologias sobre 

transparência imersas ou sinônimas ao conceito de accountability.  

Apenas 13 trabalhos pressupõem que transparência é um elemento de accountability. 

Nestes, “a transparência trata da visibilidade dos atos praticados no setor público e 

evidencia o acesso às informações e sua compreensão” (FONTES FILHO, NAVES, 

2014, p. 9). Neste sentido, a transparência poderia ser considerada como “a mais 

importante categoria da accountability como instrumento para avaliar o desempenho 

organizacional. Um requisito-chave para todas as outras. A transparência visa mostrar 

a atuação das organizações e dos agentes públicos" (ROCHA, 2013, p. 72), " uma 

condição sine qua non para o funcionamento dos mecanismos de responsabilização, já 

que, de fato, esses mecanismos de controle e fiscalização são fortemente 

condicionados pela transparência e pela visibilidade das ações do poder público." 

(CENEVIVA, FARAH, 2012, p. 1000). Nos outros 25 a definição aparece vinculada à 

responsabilização ou prestação de contas.  

A definição de transparência está presente em apenas dez dos 38 artigos. Isso não quer 

dizer que a palavra transparência não estivesse no trabalho, pois em maior parte delas 

“transparência” é empregada como uma qualidade da administração ou sinônimo de 

acesso à informação. Com relação às tipologias para transparência, apareceram 

apenas às de transparência da informação, licitatória, fiscal e eletrônica fiscal.  
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ANEXO B – LISTA DE WEBSITES GOVERNAMENTAIS 

NOME SITE ESFERA CLASSIFICAÇÃO 

Acre http://www.ac.gov.br  Estadual Unidade Federativa 

Alagoas http://www.governo.al.gov.br/  Estadual Unidade Federativa 

Amapá http://www.portal.ap.gov.br/  Estadual Unidade Federativa 

Amazonas http://www.amazonas.am.gov.br/  Estadual Unidade Federativa 

Bahia http://www.ba.gov.br/  Estadual Unidade Federativa 

Ceará http://www.ceara.gov.br/  Estadual Unidade Federativa 

Distrito Federal http://www.df.gov.br/  Estadual Unidade Federativa 

Espírito Santo http://www.es.gov.br  Estadual Unidade Federativa 

Goiás http://www.goias.gov.br/  Estadual Unidade Federativa 

Maranhão http://www.ma.gov.br/  Estadual Unidade Federativa 

Mato Grosso http://www.mt.gov.br/  Estadual Unidade Federativa 

Mato Grosso do Sul http://www.ms.gov.br/  Estadual Unidade Federativa 

Minas Gerais http://www.mg.gov.br  Estadual Unidade Federativa 

Pará http://www.pa.gov.br/  Estadual Unidade Federativa 

Paraíba http://www.paraiba.pb.gov.br/  Estadual Unidade Federativa 

Paraná http://www.cidadao.pr.gov.br/  Estadual Unidade Federativa 

Pernambuco http://www.pe.gov.br/  Estadual Unidade Federativa 

Piauí http://www.piaui.pi.gov.br/  Estadual Unidade Federativa 

Rio de Janeiro 
(estado) 

http://www.rj.gov.br  Estadual Unidade Federativa 

Rio Grande do Norte http://www.rn.gov.br/  Estadual Unidade Federativa 

Rio Grande do Sul http://www.rs.gov.br  Estadual Unidade Federativa 

Rondônia http://www.rondonia.ro.gov.br/  Estadual Unidade Federativa 

Roraima http://www.rr.gov.br/  Estadual Unidade Federativa 

Santa Catarina http://www.sc.gov.br/  Estadual Unidade Federativa 

São Paulo (estado) http://www.saopaulo.sp.gov.br/  Estadual Unidade Federativa 

Sergipe http://www.se.gov.br  Estadual Unidade Federativa 

Tocantins http://portal.to.gov.br/  Estadual Unidade Federativa 

Advocacia-Geral da 
União 

http://www.agu.gov.br/  Federal Órgão com status 
de Ministério 

Banco Central http://www.bcb.gov.br  Federal Órgão com status 
de Ministério 

Casa Civil http://www.casacivil.gov.br/  Federal Órgão com status 
de Ministério 

Controladoria-Geral 
da União 

http://www.cgu.gov.br/  Federal Órgão com status 
de Ministério 

Gabinete de 
Segurança 
Institucional 

http://www.gsi.gov.br/  Federal Órgão com status 
de Ministério 

Governo Federal http://www.brasil.gov.br/  Federal NA 

Ministério da 
Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento 

http://www.agricultura.gov.br/  Federal Ministério 

Ministério da Ciência, 
Tecnologia e 
Inovação 

http://www.mct.gov.br/  Federal Ministério 

Ministério da Cultura http://www.cultura.gov.br/  Federal Ministério 

Ministério da Defesa http://www.defesa.gov.br/  Federal Ministério 

Ministério da 
Educação 

http://www.mec.gov.br/  Federal Ministério 

Ministério da Fazenda http://www.fazenda.gov.br/  Federal Ministério 

Ministério da 
Integração Nacional 

http://www.integracao.gov.br/  Federal Ministério 

Ministério da Justiça http://www.justica.gov.br/  Federal Ministério 

Ministério da Pesca e 
Aquicultura 

http://www.mpa.gov.br/  Federal Ministério 

http://www.ac.gov.br/
http://www.governo.al.gov.br/
http://www.portal.ap.gov.br/
http://www.amazonas.am.gov.br/
http://www.ba.gov.br/
http://www.ceara.gov.br/
http://www.df.gov.br/
http://www.es.gov.br/
http://www.goias.gov.br/
http://www.ma.gov.br/
http://www.mt.gov.br/
http://www.ms.gov.br/
http://www.mg.gov.br/
http://www.pa.gov.br/
http://www.paraiba.pb.gov.br/
http://www.cidadao.pr.gov.br/
http://www.pe.gov.br/
http://www.piaui.pi.gov.br/
http://www.rj.gov.br/
http://www.rn.gov.br/
http://www.rs.gov.br/
http://www.rondonia.ro.gov.br/
http://www.rr.gov.br/
http://www.sc.gov.br/
http://www.saopaulo.sp.gov.br/
http://www.se.gov.br/
http://portal.to.gov.br/
http://www.agu.gov.br/
http://www.bcb.gov.br/pt-br/paginas/default.aspx
http://www.casacivil.gov.br/
http://www.cgu.gov.br/
http://www.gsi.gov.br/
http://www.brasil.gov.br/
http://www.agricultura.gov.br/
http://www.mct.gov.br/
http://www.cultura.gov.br/
http://www.defesa.gov.br/
http://www.mec.gov.br/
http://www.fazenda.gov.br/
http://www.integracao.gov.br/
http://www.justica.gov.br/
http://www.mpa.gov.br/
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Ministério da 
Previdência Social 

http://www.mpas.gov.br/  Federal Ministério 

Ministério da Saúde http://portalsaude.saude.gov.br/  Federal Ministério 

Ministério das 
Cidades 

http://www.cidades.gov.br/  Federal Ministério 

Ministério das 
Comunicações 

http://www.mc.gov.br/  Federal Ministério 

Ministério das Minas 
e Energia 

http://www.mme.gov.br/  Federal Ministério 

Ministério das 
Relações Exteriores 

http://www.mre.gov.br/  Federal Ministério 

Ministério do 
Desenvolvimento 
Agrário 

http://www.mda.gov.br/  Federal Ministério 

Ministério do 
Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio 
Exterior 

http://www.mdic.gov.br/sitio/  Federal Ministério 

Ministério do Esporte http://www.esporte.gov.br/  Federal Ministério 

Ministério do Meio 
Ambiente 

http://www.mma.gov.br/  Federal Ministério 

Ministério do 
Planejamento, 
Orçamento e Gestão 

http://www.planejamento.gov.br/  Federal Ministério 

Ministério do Trabalho 
e do Emprego 

http://portal.mte.gov.br/  Federal Ministério 

Ministério do Turismo http://www.turismo.gov.br/ Federal Ministério 

Ministério do 
Desenvolvimento 
Social e Combate à 
Fome 

http://www.mds.gov.br/ Federal Ministério 

Ministério do 
Transporte 

http://www.transportes.gov.br/ Federal Ministério 

Secretaria da Micro e 
Pequena Empresa 

http://smpe.gov.br/  Federal Secretaria com 
status de Ministério 

Secretaria de 
Assuntos Estratégicos 

http://www.sae.gov.br/site/  Federal Secretaria com 
status de Ministério 

Secretaria de Aviação 
Civil 

http://www.aviacaocivil.gov.br/  Federal Secretaria com 
status de Ministério 

Secretaria de 
Comunicação Social 

http://www.secom.gov.br/  Federal Secretaria com 
status de Ministério 

Secretaria de Direitos 
Humanos 

http://www.sdh.gov.br/  Federal Secretaria com 
status de Ministério 

Secretaria de 
Políticas de 
Promoção da 
Igualdade Racial 

http://www.seppir.gov.br/  Federal Secretaria com 
status de Ministério 

Secretaria de 
Políticas para as 
Mulheres 

http://www.spm.gov.br/  Federal Secretaria com 
status de Ministério 

Secretaria de Portos http://www.portosdobrasil.gov.br/  Federal Secretaria com 
status de Ministério 

Secretaria de 
Relações 
Institucionais 

http://www.relacoesinstitucionais.g
ov.br 

Federal Secretaria com 
status de Ministério 

Secretaria-Geral da 
Presidência 

http://www.secretariageral.gov.br/  Federal Secretaria com 
status de Ministério 

http://www.mpas.gov.br/
http://portalsaude.saude.gov.br/
http://www.cidades.gov.br/
http://www.mc.gov.br/
http://www.mme.gov.br/
http://www.mre.gov.br/index.php?lang=pt-br
http://www.mda.gov.br/
http://www.mdic.gov.br/sitio/
http://www.esporte.gov.br/
http://www.mma.gov.br/
http://www.planejamento.gov.br/
http://portal.mte.gov.br/portal-mte/
http://smpe.gov.br/
http://www.sae.gov.br/site/
http://www.aviacaocivil.gov.br/
http://www.secom.gov.br/
http://www.sdh.gov.br/
http://www.seppir.gov.br/
http://www.spm.gov.br/
http://www.portosdobrasil.gov.br/
http://www.secretariageral.gov.br/
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Secretaria de 
Relações 
Institucionais 

http://www.relacoesinstitucionais.g
ov.br 

Federal Secretaria com 
status de Ministério 

Ananindeua http://www.ananindeua.pa.gov.br/  Municipal Interior 

Aparecida de Goiânia http://www.aparecida.go.gov.br/  Municipal Região 
Metropolitana 

Aracaju http://www.aracaju.se.gov.br/  Municipal Capital Estadual 

Belém http://www.belem.pa.gov.br/  Municipal Capital Estadual 

Belford Roxo Não tem site Municipal Região 
Metropolitana 

Belo Horizonte http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/  Municipal Capital Estadual 

Betim http://www.betim.mg.gov.br/  Municipal Região 
Metropolitana 

Boa Vista http://www.boavista.rr.gov.br/  Municipal Capital Estadual 

Brasília http://www.brasilia.df.gov.br/  Municipal Capital Estadual 

Campina Grande http://pmcg.org.br/  Municipal Cidade-sede RM 

Campinas http://www.campinas.sp.gov.br/  Municipal Cidade-sede RM 

Campo Grande http://www.pmcg.ms.gov.br/  Municipal Capital Estadual 

Campos dos 
Goytacazes 

http://www.campos.rj.gov.br/  Municipal Interior 

Caxias do Sul http://www.caxias.rs.gov.br/  Municipal Interior 

Contagem http://www.contagem.mg.gov.br/  Municipal Região 
Metropolitana 

Cuiabá http://www.cuiaba.mt.gov.br/  Municipal Capital Estadual 

Curitiba http://www.curitiba.pr.gov.br/  Municipal Capital Estadual 

Diadema http://www.diadema.sp.gov.br/  Municipal Região 
Metropolitana 

Duque de Caxias http://www.duquedecaxias.rj.gov.br
/  

Municipal Região 
Metropolitana 

Feira de Santana http://www.feiradesantana.ba.gov.
br/  

Municipal Interior 

Florianópolis http://www.pmf.sc.gov.br/  Municipal Capital Estadual 

Fortaleza http://www.fortaleza.ce.gov.br/  Municipal Capital Estadual 

Goiânia http://www.goiania.go.gov.br/  Municipal Capital Estadual 

Guarulhos http://www.guarulhos.sp.gov.br/  Municipal Região 
Metropolitana 

Jaboatão dos 
Guararapes 

http://www.jaboatao.pe.gov.br/  Municipal Região 
Metropolitana 

João Pessoa http://www.joaopessoa.pb.gov.br/  Municipal Capital Estadual 

Joinville https://www.joinville.sc.gov.br/  Municipal Região 
Metropolitana 

Juiz de Fora http://www.pjf.mg.gov.br/  Municipal Região 
Metropolitana 

Londrina http://www.londrina.pr.gov.br/  Municipal Cidade-sede RM 

Macapá http://www.macapa.ap.gov.br/  Municipal Capital Estadual 

Maceió http://www.maceio.al.gov.br/  Municipal Capital Estadual 

Manaus http://www.manaus.am.gov.br/  Municipal Capital Estadual 

Mauá http://www.maua.sp.gov.br/  Municipal Região 
Metropolitana 

Mogi das Cruzes http://www.mogidascruzes.sp.gov.
br/  

Municipal Região 
Metropolitana 

Natal http://natal.rn.gov.br/  Municipal Capital Estadual 

Niterói http://www.niteroi.rj.gov.br/  Municipal Região 
Metropolitana 

Nova Iguaçu http://www.novaiguacu.rj.gov.br/  Municipal Região 
Metropolitana 

Osasco http://www.osasco.sp.gov.br/  Municipal Região 
Metropolitana 

Palmas http://www.palmas.to.gov.br/  Municipal Capital Estadual 

http://www.ananindeua.pa.gov.br/
http://www.aparecida.go.gov.br/
http://www.aracaju.se.gov.br/
http://www.belem.pa.gov.br/
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/
http://www.betim.mg.gov.br/home/41822%3B66975%3B03%3B0%3B0.asp
http://www.boavista.rr.gov.br/
http://www.brasilia.df.gov.br/
http://pmcg.org.br/
http://www.campinas.sp.gov.br/
http://www.pmcg.ms.gov.br/
http://www.campos.rj.gov.br/
http://www.caxias.rs.gov.br/
http://www.contagem.mg.gov.br/
http://www.cuiaba.mt.gov.br/
http://www.curitiba.pr.gov.br/
http://www.diadema.sp.gov.br/
http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/
http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/
http://www.feiradesantana.ba.gov.br/
http://www.feiradesantana.ba.gov.br/
http://www.pmf.sc.gov.br/
http://www.fortaleza.ce.gov.br/
http://www.goiania.go.gov.br/
http://www.guarulhos.sp.gov.br/
http://www.jaboatao.pe.gov.br/
http://www.joaopessoa.pb.gov.br/
https://www.joinville.sc.gov.br/
http://www.pjf.mg.gov.br/
http://www.londrina.pr.gov.br/
http://www.macapa.ap.gov.br/
http://www.maceio.al.gov.br/
http://www.manaus.am.gov.br/
http://www.maua.sp.gov.br/
http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/
http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/
http://natal.rn.gov.br/
http://www.niteroi.rj.gov.br/
http://www.novaiguacu.rj.gov.br/
http://www.osasco.sp.gov.br/
http://www.palmas.to.gov.br/


Pesquisa Democracia Digital - Vol. 1: Transparência   | 63 

Porto Alegre http://www2.portoalegre.rs.gov.br/  Municipal Capital Estadual 

Porto Velho http://www.portovelho.ro.gov.br/  Municipal Capital Estadual 

Recife http://www2.recife.pe.gov.br/  Municipal Capital Estadual 

Ribeirão Preto http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/  Municipal Interior 

Rio Branco http://www.riobranco.ac.gov.br/  Municipal Capital Estadual 

Rio de Janeiro 
(município) 

http://www.rio.rj.gov.br/  Municipal Capital Estadual 

Salvador http://www.salvador.ba.gov.br/  Municipal Capital Estadual 

Santo André http://www2.santoandre.sp.gov.br/  Municipal Região 
Metropolitana 

Santos http://www.santos.sp.gov.br/  Municipal Região 
Metropolitana 

São Bernardo do 
Campo 

http://www.saobernardo.sp.gov.br/  Municipal Região 
Metropolitana 

São Gonçalo http://www.saogoncalo.rj.gov.br/  Municipal Região 
Metropolitana 

São João de Meriti http://www.prefeiturasjm.com.br/sj
m/ 

Municipal Região 
Metropolitana 

São José do Rio 
Preto 

http://www.riopreto.sp.gov.br/  Municipal Interior 

São José dos 
Campos 

http://www.sjc.sp.gov.br/  Municipal Interior 

São Luis http://www.saoluis.ma.gov.br/  Municipal Capital Estadual 

São Paulo (município) http://www.capital.sp.gov.br/portal/  Municipal Capital Estadual 

Serra http://www.serra.es.gov.br/  Municipal Região 
Metropolitana 

Sorocaba http://www.sorocaba.sp.gov.br/port
al  

Municipal Interior 

Teresina http://www.teresina.pi.gov.br/  Municipal Capital Estadual 

Uberlândia http://www.uberlandia.mg.gov.br/  Municipal Interior 

Vila Velha http://www.vilavelha.es.gov.br/  Municipal Região 
Metropolitana 

Vitória http://www.vitoria.es.gov.br/  Municipal Capital Estadual 

 

 

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/portal_pmpa_novo/
http://www.portovelho.ro.gov.br/
http://www2.recife.pe.gov.br/
http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/principal.php
http://www.riobranco.ac.gov.br/
http://www.rio.rj.gov.br/
http://www.salvador.ba.gov.br/
http://www2.santoandre.sp.gov.br/
http://www.santos.sp.gov.br/
http://www.saobernardo.sp.gov.br/
http://www.saogoncalo.rj.gov.br/
http://www.prefeiturasjm.com.br/sjm/
http://www.prefeiturasjm.com.br/sjm/
http://www.riopreto.sp.gov.br/
http://www.sjc.sp.gov.br/
http://www.saoluis.ma.gov.br/
http://www.capital.sp.gov.br/portal/
http://www.serra.es.gov.br/
http://www.sorocaba.sp.gov.br/portal
http://www.sorocaba.sp.gov.br/portal
http://www.teresina.pi.gov.br/
http://www.uberlandia.mg.gov.br/2014/
http://www.vilavelha.es.gov.br/
http://www.vitoria.es.gov.br/



