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“Esclarecimento é a saída do homem de sua 
menoridade, da qual ele próprio é culpado. A 
menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu 
entendimento sem a direção de outro indivíduo. O 
homem é o próprio culpado dessa menoridade se a 
causa dela não se encontra na falta de 
entendimento, mas na falta de decisão e coragem 
de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. 
Sapere aude! Tem coragem de fazer uso de teu 
próprio entendimento.” 

 
Immanuel Kant  



 

RESUMO 
 
Os poderes executivos municipais brasileiros lançaram nos últimos anos seus portais de dados 
abertos. Estas iniciativas ocorrem num momento de implementação da Lei da Transparência, 
que estabelece prazos e sanções para o cumprimento de medidas com foco na transparência 
governamental, como a existência de portais de transparência. Assim, esta dissertação busca 
comparar o avanço do estado da Transparência Digital nos portais oficiais de capitais 
brasileiras, verificar se municípios que mantêm portais com maior Índice de Transparência 
Digital (ITD) também terão as iniciativas de dados abertos mais consistentes e correlacionar 
estes resultados com alguns indicadores socioeconômicos. Para isso, serão avaliados os 
portais oficiais e as iniciativas de dados abertos das 27 capitais brasileiras através das 
metodologias propostas por Amorim (2012), e nos quesitos indicados pela Open Knowledge 
Foundation(OKF), Berners-Lee (2010) e Evans & Campos (2013). Assim, verifica-se aqui 1) 
o índice de transparência digital dos portais de executivos municipais em 2011 e 2015, 2) se 
as iniciativas municipais de dados abertos cumprem os requisitos básicos; 3) qual seus graus 
de qualidade e amadurecimento; e 4) o atendimento a quesitos de estímulo à participação dos 
cidadãos. A análise dos resultados obtidos indicou haver correlação negativa entre o índice de 
transparência digital e a consistência de suas ações de dados abertos de cada município. Além 
disso, ficou demonstrado que os indicadores socioeconômicos são potenciais preditores de 
transparência digital, mas não de abertura de dados em portais municipais. 

 
Palavras chave: Democracia. Transparência Digital. Dados Abertos. Governo 
Municipal. 
  



 

ABSTRACT 
 

Brazilian municipal executive branches have recently launched open data portals. These 
initiatives occur simultaneously to the implementation of the Fiscal Responsibility Law, 
which sets deadlines and penalties for noncompliance of government transparency measures, 
as the existence of transparency portals. This thesis aims to verify if there is progress in the 
municipalities websites Digital Transparency Index (DTI), verify whether municipalities that 
maintain portals with a better Digital Transparency Index (DTI) also have the most consistent 
open data initiatives and correlate this results with some socioeconomic indicators. In this 
regard, will be assessed official executive branches and open data portals of all 27 Brazilian 
capitals through the transparency measurement method proposed by Amorim (2012), added to 
the categories listed by the Open Knowledge Foundation (OKF), the Five Stars System of 
Berners-Lee (2010) and an analytical grid based on Evans & Campos (2013) research. 
Therefore we intent to verify 1) digital transparency index of the portals of municipal 
executive branches in 2011 e 2015, 2) if the open data municipal portals meet the basic 
requirements; 3) their degree of quality and maturity; and 4) the fulfillment of stimulus 
questions to citizen participation. The analysis of the results indicated a negative correlation 
between the Digital Transparency Index and the consistency of the open data initiatives of 
each surveyed municipality. Furthermore, it was shown that socioeconomic indicators are 
important predictors of digital transparency, but the same is not true when it comes to openess 
in municipal data portals. 

Keywords: Democracy. Digital Transparency. Open Data. Local government. 
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1. INTRODUÇÃO 

“First things first” foi um manifesto escrito em 1963 e publicado em 1964 por Ken 

Garland1 - e subscrito por mais duas dezenas de designers, fotógrafos e estudantes - pedindo a 

humanização do design através da “revisão de prioridades em favor das formas mais úteis e 

mais duradouras de comunicação"2. Na ocasião, a comunicação tradicional, especialmente a 

publicidade, havia tomado um ritmo produtivo acelerado e pouco afinado ao bem-estar social. 

No ano 2000, 32 profissionais, Garland incluído, renovaram o manifesto, desta vez publicado 

simultaneamente em revistas de vários países. Lanço mão dessa referência para afirmar que, 

antes de toda a discussão, este trabalho entende a transparência fiscal pública e a abertura de 

dados governamentais como meios para o fortalecimento de democracias e não como fins em 

si. Assim como Ken Garland e seus colegas apontaram a esterilidade da publicidade voltada 

apenas à venda de produtos, esta pesquisa esteia-se na convicção de que os princípios de 

abertura e publicidade não devem ser centrais para um governo porque as leis ou os cidadãos 

assim exigem, mas porque de fato são elementos capazes de transformar a qualidade de uma 

gestão e melhorar seus resultados para a vida dos cidadãos. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA DE PESQUISA  

Desde 28 de maio de 2013 todos os municípios brasileiros estão obrigados a dar ampla 

divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a planos, orçamentos e leis de 

diretrizes orçamentárias, prestações de contas e seu respectivo parecer prévio, Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária, Relatório de Gestão Fiscal, bem como às versões 

simplificadas desses documentos. 3  As contas apresentadas pelos prefeitos devem ficar 

disponíveis na Internet para consulta e apreciação da sociedade durante todo o exercício4. 

Estes documentos são definidos pela lei como instrumentos de transparência da gestão fiscal 

e, com a regulamentação, foi definido que a mudança deveria ocorrer de acordo com o 

seguinte cronograma: a partir de 28 de maio de 2010 para a União, estados, Distrito Federal e 

municípios com mais de 100 mil habitantes, a partir de 28 de maio de 2011 para municípios 

                                                
1 Designer, fotógrafo e escritor britânico mundialmente conhecido por defender o papel dos designers gráficos 
como transmissores de mensagens relevantes dos clientes, usando seu trabalho para comunicações úteis e 
duradouras. 
2 O manifesto “First Things First” se espalhou rapidamente pelo Reino Unido e, em seguida, divulgado pela 
mídia impressa internacional em todo o mundo. Foi revisado e republicado no ano 2000 pelo próprio Garland, 
junto com outros autores. 
3 Lei Complementar nº 101/2000. 
4 Lei Complementar nº 131/2009. 
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que tivessem de 50 mil a 100 mil habitantes e a partir de 28 de maio de 2013 para municípios 

com até 50 mil habitantes.  

Segundo a norma, a transparência estaria assegurada, entre outros caminhos, pelo 

incentivo à participação popular mediante ferramentas como audiências públicas, sistemas de 

acompanhamento da execução orçamentária e financeira em tempo real e outras providências 

para colocar à disposição do público informações sobre despesas e receitas de todas as 

unidades executoras. Hoje a regra é válida para todas as cidades brasileiras, entretanto, parte 

da informação oficial que deveria estar disponível permanece inacessível, como se fosse 

propriedade governamental, e não um bem sob os cuidados estatais por concessão da 

população (ARTIGO 19, 1999). 

Estudiosos da democracia e da política brasileiros, como Jambeiro et al. (2012) e 

Marcos Nobre (2004), têm refletido uma posição convergente sobre a guinada participativa na 

nossa vida pública desde o fim do regime militar, em 1985, impulsionada pela promulgação 

da Constituição de 1988.  São arroladas como razões para o incremento na participação 

política no país, entre outras, a ênfase dada pela nova Constituição à necessidade de maior 

participação civil no sistema político através de conselhos, audiências e consultas públicas, a 

melhora dos índices educacionais, o surgimento e fortalecimento, na transição democrática 

dos anos 1980, de organizações da sociedade civil, como sindicatos, organizações não 

governamentais e partidos políticos, além da formação de novos públicos qualificados para o 

acompanhamento da agenda política e participação crescente e efetiva na discussão pública 

das questões nacionais. Debates e decisões até então restritos às elites políticas, econômicas e 

intelectuais passaram a envolver outros grupos sociais, num contínuo processo de 

massificação da participação política, seja de forma deliberativa, seja nos procedimentos 

institucionais de tomada de decisão política.  

Por força da lei e pelo posicionamento popular cresceram, respectivamente, a 

demanda e as oportunidades de participação política efetiva dos cidadãos e, a seu reboque, a 

busca por outro requisito da democracia liberal: a transparência pública. Pode-se dizer que 

participação civil e transparência pública são dois lados da mesma moeda, dimensões da 

democracia enraizadas na ideia de soberania popular, princípio segundo o qual “o cidadão é o 

único senhor da res publica”. Num Estado democrático ideal, a decisão política não se pode 

resumir a atender os representantes eleitos, autoridades nomeadas ou a qualquer tipo de elite, 

mas deve alinhar-se sempre à vontade de uma maioria dotada da liberdade de opinião, direitos 
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políticos e voto igualitário, sem que nenhuma decisão tomada pela maioria limite os direitos 

dos demais (BOBBIO, 1999). 

Sendo a participação popular efetiva um requisito básico da qualidade democrática, 

deve-se pressupor o livre acesso do cidadão a informações sobre o que acontece na 

comunidade que vive – em nível local ou nacional – e sobre as ações de quem governa 

(DRYZEK, 2004). A transparência e a participação civil na esfera pública funcionam em 

sistema de retroalimentação no qual nenhuma das duas cresce sozinha. Logo, o sigilo é 

alimento da má governança pois estimula que floresçam na máquina pública a incompetência, 

o desperdício e a corrupção (ARTIGO 19, 1999).  

No pensamento democrático, noção de soberania popular constrange o sistema 

político a tornar-se progressivamente permeável, assimilando de forma crescente a vontade 

dos cidadãos apresentada nas formas convencionais do governo representativo ou simbolizada 

através de sua manifestação direta. (BOHMAN, 1996, p. 102). Essa permeabilidade implica 

não somente a obrigação de considerar os interesses da maioria, mas, também, a aceitação do 

acompanhamento e monitoramento dos cidadãos sobre os processos, documentos e decisões 

oficiais realizadas no interior do Estado – o “soberano” popular tem o direito de saber de toda 

decisão tomada em seu nome. Eis o controle cognitivo civil sobre o Estado, eis a 

transparência pública como norma de conduta democrática nas democracias liberais.  

Por meio da participação civil, espera-se que o cidadão reforce sua presença e atuação 

nas esferas de decisão política, enquanto, mediante a transparência pública, permite-se que ele 

acompanhe o funcionamento do governo representativo, podendo inclusive demandar 

explicações e aplicar sanções (ou demandá-las a quem de direito) por decisões consideradas 

impróprias (accountability). Note-se que os adjetivos indicam um encaixe de dois vetores da 

vida pública nas democracias modernas: a participação é “civil”, uma vez que será exercida 

pelos cidadãos, de forma horizontal (os cidadãos entre si) ou vertical (o cidadão produzindo 

efeitos sobre o Estado), enquanto a transparência é “pública”, uma vez que é uma dimensão 

que obriga o Estado, suas agências e seus agentes.  

Diferentes instrumentos normativos integram os sistemas voltados à produção de 

transparência pública, à abertura de dados e seus processos. No Brasil, esse conjunto inclui as 
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leis complementares nº 101/2000 5  (normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal) e nº 131/20096 (acrescenta dispositivos à lei complementar 

101, com foco na disponibilização, em tempo real, de informações detalhadas de execução 

fiscal), o decreto nº 7.185/ 20107 (dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do sistema 

integrado de administração financeira e controle, no âmbito de cada ente da Federação), a lei 

federal nº 12.527/20118 (regulamenta o direito constitucional de acesso dos cidadãos às 

informações públicas relativas aos três poderes da união, estados, Distrito Federal e 

municípios, exigindo que essa publicação seja feita em formatos abertos e não proprietários) e 

por último a instrução normativa nº 4/20129, que instituiu a Infraestrutura Nacional de Dados 

Abertos (INDA). As normas legais são, entretanto, apenas um dos possíveis 

objetos/ferramentas da transparência, que pode também ser operacionalizada através de 

websites, aplicativos, formatos abertos de governança, hacks, crowdsourcing, combinação de 

dados (mashups), entre outros. 

A transparência por meios digitais online, doravante denominada e-transparência é a 

modalidade que tem mostrado resultados mais significativos quantitativa e qualitativamente. 

A convicção que se multiplica é simples: o cidadão tem o direito de saber como são 

despendidos os recursos provenientes dos impostos que paga, de acompanhar o modo como a 

administração executa as políticas públicas aprovadas, de exigir honestidade e correção na 

aplicação dos recursos que não são dos governos nem da administração pública, mas do 

conjunto de cidadãos (FUNG, GRAHAM E WEIL, 2007).    

Com o advento da Web 2.0, os caminhos ou ferramentas de transparência se 

multiplicaram, popularizando o conceito de abertura de dados e, consequentemente, dos 

dados governamentais abertos. De acordo com a Open Knowledge Foundation (OKF) os 

dados governamentais abertos são "dados produzidos ou encomendados por entidades 

governamentais ou controladas pelo governo e estão abertos, como expresso na definição de 

abertura no sentido público ou seja, podem ser livremente usados, reutilizados e 

redistribuídos por qualquer pessoa" (OKF, 2012). 

                                                
5 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm 
6 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp131.htm 
7 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7185.htm 
8 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm 
9http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/instrucao-normativa-nb0-4-de-11-de-setembro-de-
2014-compilada/download 
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Tem sido cada vez mais comum que iniciativas de incremento da transparência 

pública sejam associadas a programas de abertura de dados governamentais, inclusive por 

obrigação legal em alguns países (LOUREIRO et al, 2012; WORLD BANK, 2014). O Brasil 

se insere nesse contexto e comemora, em 2015, 30 anos da redemocratização, período em que 

as instituições e os valores democráticos vêm se solidificando. Reflexo disso, nas últimas três 

décadas a sociedade civil, ao lado de governos, organizações com ou sem fins lucrativos e 

instituições públicas, privadas e do terceiro setor, têm consentido cada vez menos com o 

sigilo em torno dos negócios públicos e envidado esforços para fortalecer os valores 

democráticos (BENTHAM, 1999; FUNG, GRAHAM E WEIL, 2007; BAUME, 2013).  

Embora diversas investigações abordem isoladamente os temas transparência e dados 

abertos, o levantamento feito para esta dissertação não encontrou estudos que buscassem 

estabelecer associações entre iniciativas dos dois tipos em nível nacional, dentro ou fora do 

Brasil. 

2.1 Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo geral o estudo da transparência fiscal e da abertura de 

dados como ferramentas para a democracia digital, entendida como o uso de iniciativas, 

plataformas, sistemas, aplicativos e processos apoiados em tecnologias digitais da 

comunicação para correção, reforço ou suplementação do teor democrático de determinada 

comunidade política (GOMES, 2011). A proposta é examinar as respostas digitais (isto é, 

mediadas por tecnologias digitais online) às demandas sociais e legais por transparência no 

Brasil - mais especificamente no que concerne à transparência no orçamento e nos atos da 

gestão pública e à abertura de dados destas mesmas administrações – e verificar a existência 

de correlação entre estes resultados e os indicadores socioeconômicos referentes às cidades 

estudadas nos anos de 2011 e 2015. As análises feitas em 2011 e em 2015 são cortes 

longitudinais da situação da transparência municipal feitos a entender como e se tais cidades 

estão evoluindo rumo à transparência pública ideal. 

Em termos específicos, este trabalho pretende alcançar os seguintes objetivos: 

1. Determinar o nível de eficiência e transparência digital alcançado nos diversos 

sites (portais de transparência e de dados abertos) e correlacionar os níveis de 

desempenho democrático atingido com variáveis sociais e econômicas da 

população 
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2. Analisar os portais de transparência das capitais dos 26 estados brasileiros e do 

Distrito Federal como instrumentos de democracia digital e de e-transparência e de 

abertura de dados;  

3. Comparar, a partir do Índice de Transparência Digital (ITD) elaborado por 

Amorim (2012), o nível de e-transparência alcançado nas iniciativas digitais 

governamentais representadas por tais sites e portais de transparência nos anos de 

2011 e 2015. 

4. Avaliar, a partir dos pré-requisitos propostos pela Open Knowledge Foundation 

(OKF), do Sistema de Cinco Estrelas10 de Berners11-Lee (2010), e de uma lista de 

perguntas sobre o estímulo à participação popular baseada em Evans & Campos 

(2013), a qualidade das iniciativas de dados abertos destas mesmas capitais;  

5. Fazer testes de correlação a fim de verificar se variáveis sociais e econômicas, 

consignadas em indicadores de desenvolvimento social dos municípios brasileiros, 

podem ser admitidas como fatores explicativos para os diferentes níveis de 

transparência e abertura de dados identificados nos diferentes municípios. 

 

2.2 Amostra e percurso metodológico 

 

Os pressupostos a serem aqui verificados empiricamente supõem que níveis 

econômicos, padrões de escolarização e outros aspectos relacionados ao desenvolvimento 

social e econômico podem contribuir para explicar os níveis de transparência e/ou de abertura 

de dados representados nos sites municipais, portais de transparência e portais de dados 

abertos em funcionamento nas capitais brasileiras. Uma pesquisa realizada por Lock (2003) 

para verificar o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal por prefeituras brasileiras 

mostrou indicadores educacionais, especialmente a alfabetização de pessoas com mais de 10 

anos, estão positivamente relacionados com a entrega de informações do setor público aos 

cidadãos através da internet. Ainda segundo o estudo, é evidente que “existe maior interesse 

em informar as populações com maior taxa média de alfabetização” (p. 60).  

Resultados de outro estudo, este apresentado por Santana Júnior et al (2009), que 

analisou os níveis de transparência fiscal eletrônica em sites dos Poderes/Órgãos dos estados e 

                                                
10 “5 Stars System” no original. Tradução dos autores. 
11 Físico britânico, criador da World Wild Web (WWW ou Internet), fundador da World Wide Consortium 
(W3C), o fórum de desenvolvimento técnico da Web, e co-fundador do Open Data Institute, em Londres, 
trabalha com o objetivo de manter a privacidade, liberdade e abertura da rede.  
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do Distrito Federal e a sua associação com indicadores econômico-sociais, demonstraram 

haver correlação positiva entre estas variáveis. 

A desigualdade dos indicadores econômico-sociais dos estados pesquisados, associados 

à desigualdade dos níveis de transparência fiscal eletrônica observados nos sites dos 

Poderes/Órgãos estaduais, indicam que as diferenças regionais são também refletidas na 

capacidade de adequação dos entes governamentais estaduais às exigências contidas no art. 48 

da LRF. Ressalte-se, porém, que alguns Poderes/Órgãos de estados importantes, em termos de 

desenvolvimento econômico e social, onde se destacaram os Ministérios Públicos estaduais, 

apresentaram nos seus sites níveis de transparência fiscal incompatíveis com a sua realidade de 

desenvolvimento local e regional. 

Ainda é possível citar Pinho (2006), que se apoia no pressuposto de que municípios 

maiores, dotados de melhore desenvolvimento econômico, social, político e tecnológico, 

oferecem melhores cenários para a instalação de portais eletrônicos municiais. Além disso, 

defende ainda que a abrangência municipal da ferramenta incrementa o interesse do público 

por informações acerca dos gastos públicos. 

A escolha das capitais, além de se apoiar nos argumentos citados acima, pretende 

favorecer as condições de comparação, uma vez que análise parcialmente semelhante foi feita 

em 2011, além de fornecer um olhar amplo sobre transparência e abertura no Brasil. 

O percurso metodológico feito para o cumprimento de todas as etapas desta pesquisa 

ocorreu conforme será descrito agora. 

Fase 1 – Revisão de literatura sobre teoria democrática, democracia digital, governo 

aberto, accountability, transparência pública e dados abertos com a finalidade de aprofundar 

os conhecimentos no campo e, em especial, buscar elementos de conexão entre os conceitos 

de transparência e dados abertos. 

Fase 2 – Investigação para verificar a existência dos portais a serem analisados, a 

saber, portais oficiais de executivos municipais e seus respectivos portais de dados abertos; 

Fase 3 – Pesquisa exploratória dividida em dois estágios e realizada em portais de 

cinco municípios a serem analisados.  Primeiro foi feita a navegação orientada nos portais 

municipais utilizando a ferramenta apresentada em sua versão definitiva por Amorim (2012) 

para verificar se o método permanecia atual e aplicável, uma vez que fora testado em 2011. 

Posteriormente, foram feitas navegações nos portais de dados abertos para verificar a validade 

dos critérios propostos para a avaliação de sua qualidade; 
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Fase 4 – Coleta de dados repetindo o procedimento da pesquisa exploratória em uma 

ou duas navegações orientadas, sendo uma no portal municipal e outra no portal de dados 

abertos, quando havia, utilizando os procedimentos que serão descritos em seguida;  

Fase 5 – Análise dos casos estudados a partir dos métodos apontados para auferir o 

avanço do ITD em cada capital entre 2011 e 2015 e, em seguida, a qualidade dos programas 

de dados abertos de cada capital brasileira; 

Fase 6 -  Análise comparativa dos casos em busca de correlações entre os resultados 

da transparência digital e abertura de dados e os indicadores sociais e econômicos dos 

municípios investigados. 

2.3 Hipóteses pesquisa 

 

Ao avaliar o uso de ferramentas digitais pelas prefeituras para promover a 

transparência pública e suas ações de dados abertos pretendo verificar algumas hipóteses de 

pesquisa. 

A metodologia de aferição do ITD aqui proposta foi realizada pela primeira vez em 

2011, seguida, um ano após a promulgação da Lei da Transparência (que ganhou vigência 

plena em 2013). Quatro anos depois, alguns elementos podem ser apontados como potenciais 

gatilhos para o avanço na transparência pública no Brasil: o avanços tecnológicos que 

atingem tanto as possibilidades de divulgação dos dados quanto de acesso da população a 

estas informações; os avanços legislativos que culminaram na plena vigência da lei da 

transparência; a crescente prevalência de padrões de governança corporativa voltada para a 

accountability; e a demanda por aumento do controle social. Além disso, foram realizadas 

eleições municipais em 2012 e os novos prefeitos tomaram posse em janeiro de 2013. Assim, 

a nova aferição ocorreu quando as capitais brasileiras estavam, em sua maioria, sob o 

comando de diferentes gestores, partidos e, possivelmente, culturas administrativas e modos 

de governar. As exceções são as cidades do Rio de Janeiro (RJ), com Eduardo Paes (PMDB), 

Belo Horizonte (MG), com Márcio Lacerda (PSB), Goiânia (GO), com Paulo Garcia (PT), e Porto 

Alegre (RS), com José Fortunati (PDT).  

Somados a estes fatores específicos, este estudo se apoia na ideia de que um estudo 

comparativo do estado de transparência digital nos portais municipais é uma ferramenta 

importante para identificar a evolução prática e aplicada destes instrumentos. Ainda que 

mecanismos como a LRF e a LAI obriguem o exercício da transparência administrativa e 
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fiscal dos governos, não se pode presumir o cumprimento das leis, e ainda que ele ocorra, seria 

imprudente considerar que se deu da maneira apropriada antes de uma avaliação minuciosa.  

Desta forma, pode-se considerar que tenham havido mudanças na cultura e nas práticas 

de e-transparência, pensamento que levou à primeira hipótese: 

 

H1 – Houve mudança na posição dos portais oficiais de Executivos brasileiros na escala 

do Índice de Transparência Digital entre os anos de 2011 e 2015. 

 

Levando em conta que a transparência pública e a abertura de dados governamentais 

estão diretamente associadas na conjuntura do governo aberto, tendo como objetivo principal 

objetivo o incremento do controle social e das oportunidades de influência dos cidadãos na 

esfera política pública, é razoável supor que gestores propensos à primeira também estariam 

dispostos a investir na segunda. Entretanto, dados que a obrigatoriedade destas práticas no 

Brasil foi normatizada em diferentes momentos, e como já dito acima, sob diferentes 

administrações, é possível que não ocorram de forma harmônica, seja pelas diferentes 

posições políticas e administrativas das novas prefeituras, pela ausência de uma política 

abrangente e estruturada e abertura governamental ou pela falta de integração entre as equipes 

que cuidam de cada tema. Assim, propõe a segunda hipótese que:  

 

H2 - Prefeituras que têm sites com maior grau de transparência também são aquelas 

com melhores portais de dados abertos.  

Considerando a correlação positiva entre transparência pública e indicadores 

socioeconômicos verificada em diferentes estudos, e já descrita acima, achou-se por bem 

verificar se este nexo se repete, donde se propõe: 

 

H3 - Existe associação entre a situação dos indicadores socioeconômicos dos municípios 

pesquisados e o grau de e-transparência de seus portais oficiais. 

 

Por último, uma vez que os resultados em transparência pública municipal estão 

diretamente ligados aos indicadores socioeconômicos, julgou-se conveniente checar a 

existência desta conexão com a abertura de dados. Em outras palavras, a tentativa aqui é de 

compreender até que ponto o desenvolvimento socioeconômico de uma comunidade atua 
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como preditor da disposição de seus governantes em de fato abrir os dados públicos aos 

cidadãos, o que leva à quarta e última hipótese. 

 

H4 - Existe associação entre a situação dos indicadores socioeconômicos dos municípios 

pesquisados e a qualidade de seus respectivos portais de dados abertos. 

 

2.4 Estrutura da Dissertação 

 

Esta dissertação apresenta as respostas às questões aqui enunciadas como detalho em 

seguida. O primeiro capítulo traz um levantamento da literatura acerca do direito ao acesso à 

informação pública seguido de um apanhado teórico sobre democracia digital e sua situação 

no Brasil. O segundo capítulo apresenta as matrizes do pensamento sobre a transparência - 

incluindo conceitos centrais como publicidade, abertura e accountability – e dos dados 

abertos, referendando através dos estudos da área a ideia de que os dois mecanismos são 

essenciais para uma boa governança. No capítulo três serão discutidas as conexões e as entre 

os conceitos de transparência e dados abertos e os potenciais resultados da aplicação de 

iniciativas dos dois tipos, bem como suas limitações e possíveis efeitos negativos. Após 

apresentar detalhadamente a metodologia utilizada, o quinto capítulo apresentará as análises 

dos portais oficiais dos Executivos das capitais e seus respectivos portais de dados abertos, 

afim de discutir a qualidade destas iniciativas e compreender se os dois tipos de ação são 

complementares ou antagônicos. Além disso, este será o espaço para analisar a ligação entre 

os resultados analíticos e os dados socioeconômicos dos municípios estudados.  
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3 A INFORMAÇÃO COMO BEM DO CIDADÃO 

 

3.1 A essência do direito à informação pública 

O ponto de partida para a discussão da transparência pública (digital ou não) como 

ferramenta de fomento à democracia e acesso aos seus benefícios cívicos é o direito à 

informação. O entendimento de que a liberdade de informar e ser informado sobre o maior 

número de temas ligados à vida pública, e especialmente à administração de uma sociedade, 

favorece o controle social sobre a administração pública, o respeito aos direitos humanos, 

políticos e civis e o debate qualificado essencial ao processo democrático, sempre em vista da 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Sendo os dados e informações 

governamentais resultados da atuação dos agentes políticos na condução dos negócios 

públicos, nada mais lógico do que facultar seu acesso ao cidadão através de políticas e 

dispositivos legais adequados.  

Esta ideia foi defendida de forma pioneira pelo advogado e jornalista Harold Cross em 

1953, quando foi contratado pela Sociedade Americana de Editores de Jornais para produzir 

um resumo da jurisprudência para decisões que apoiavam o segredo sobre informações 

públicas. O resultado foi o livro “O direito de saber do povo”, que se tornou o marco 

fundamental do movimento pela liberdade de informação. Diz o prefácio: 

Assuntos públicos são assuntos do público. As pessoas têm o direito de saber. A 
liberdade de informação é a sua herança. Sem isso os cidadãos de uma democracia 
não fazem nada a não ser mudar seus reis. As pessoas são cidadãos, contribuintes, 
habitantes, eleitores, jornalistas, autores, pesquisadores, professores, alunos, todas as 
pessoas, cada um de nós. (Cross, 1953, p. 13)  

Sobre isso, Bovens (2002) defende que, para além da formulação clássica de direitos 

dos cidadãos – civis, políticos e sociais – o momento atual sugere a denominação de um outro 

grupo de direitos, os informacionais, sem os quais, dentro de algum tempo, o exercício pleno 

da cidadania não será possível.  

Discutindo a própria natureza dos direitos em busca de um “lugar” para o direito à 

informação Cepik (2007) defende ser ele ao mesmo tempo um direito civil, político e social, 

atendendo razoavelmente aos critérios normativos propostos por cada uma destas categorias. 

Levando em conta a irreversibilidade da sociedade da informação, esse ponto central da 

cidadania permite transformações “simultâneas nas esferas da liberdade (civil), da 

participação política e da necessidade (social). Por tudo isso o direito à informação se insere 

no contexto dos chamados direitos difusos” (CEPIK, 2007). Diferentes autores 
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(PIOTROWSKY & RYZEN, 2007; JAEGER & BERTOT, 2010; AMORIM, 2011; PELED, 

2013) concordam que o acesso aos documentos públicos é uma importante ferramenta para o 

fortalecimento da accountability ou responsabilização democrática, além de instrumentalizar 

o debate político e a participação social.  

Mas, por ser capaz de desafiar o poder dos governos e grandes organizações e 

instrumentalizar o cidadão para a construção de uma forma completamente nova de cidadania, 

toda a informação produzida pelo governo deveria estar indistintamente disponível? A 

resposta é óbvia: não. Do ponto de vista do Estado de direito, deve estar incluída neste direito 

primário (informacional) toda informação que seja supostamente útil para estabelecer a 

situação jurídica dos cidadãos, aí incluídas leis e regulamentações, estatutos de funcionamento 

de instituições políticas, planos de zoneamento, decisões administrativas, jurisprudências, 

convênios e notas explicativas destes documentos. Também é importante fornecer dados 

sobre deliberações em andamento que culminarão em decisões administrativas, para que seja 

claro tudo que possa vir a se tornar direito ou dever de qualquer de uma comunidade. Por 

último disso, também é importante que haja acesso a registros organizados pelo governo 

como boletins de ocorrências policiais, registros comerciais e registros de imóveis, entre 

outros.  

Do ponto de vista do cidadão, o acesso a toda informação política relevante é 

importante, o que abrange auditorias, contas, notas explicativas, relatórios de audiências, 

folhas de pagamento, recomendações de órgãos consultivos, relatórios de pesquisa, relatórios 

oficiais e listas de decretos, dentro de uma longa relação.  

Os direitos de informação primária se estendem, em princípio, apenas à informação 

pública, mas este é um conceito pouco claro. É crucial que haja padrões para determinar o que 

é ou não informação pública e que estes padrões estejam claros para todas as partes 

envolvidas. A distinção entre informação pública e secreta jamais pode ser deixada a critério 

de sua entidade detentora, uma vez que é o seu poder que a transparência intenta controlar 

e/ou reduzir. Assim, Estados democráticos, essa função cabe ao poder legislativo, eleito pelo 

voto popular, partindo sempre do princípio de que todas as informações governamentais 

deveriam ser públicas, salvo na existência de interesses específicos e consideravelmente fortes 

que exijam o contrário. Cidadãos e organizações, por exemplo, devem ter confiança suficiente 

no governo a ponto de fornecerem determinadas informações confidenciais na certeza de que 

não serão divulgadas. Do outro lado, os governos também têm interesses razoavelmente 

incompatíveis com uma política de transparência plena, em geral em temas ligados a questões 

diplomáticas e de segurança nacional, inquéritos policiais e processos judiciais específicos, 
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bem como informações financeiras que possam afetar de forma relevante a política econômica 

e o mercado. 

Dito isto, pode-se se dizer que este trabalho entende o direito à informação como um 

conjunto complexo de princípios legais, que tem como finalidade garantir que indivíduos e 

organizações tenham acesso a dados sobre si mesmos que estejam disponíveis em bancos de 

dados públicos e/ou privados, além de informações sobre o governo, a administração pública 

e sua sede (cidade, estado ou país), com exceção daquilo que concerne ao direito à 

privacidade, sigilo comercial e segredos de Estado regulamentados (CEPIK, 2007). 

Considerada a informação governamental um bem próprio do cidadão, emerge a 

discussão acerca do acesso a esse material, suas condições e métodos. Para Bovens (2002) 

uma visão atualizada da transparência, que atenda concretamente o direito de acesso à 

informação, deve levar em conta três pontos essenciais e não excludentes: 

- Acessibilidade física - não está diretamente ligada ao ato de tocar, à 

informação em papel, mas à possibilidade de acessar diretamente a 

informação, ainda que seu suporte seja online. É possível que o acesso exista, 

porém através da chamada transparência passiva, através da qual o governo 

deve fornecer ao cidadão o acesso aos documentos públicos, salvo exceções 

explícitas, sempre que solicitado. Ao contrário, a transparência ativa ocorre 

quando há divulgação voluntária, periódica e sistemática de informações da 

gestão pública (BANNISTER & CONNOLLY, 2011; CROSS 2013); 

- Acessibilidade financeira – a aquisição da informação não deve ser custosa 

a ponto de se tornar inviável a uma grande parcela da sociedade. Quando se 

trata se transparência digital, acredita-se que parte deste obstáculo tenha sido 

superada, considerando que a internet é um meio relativamente barato de 

disseminação de informação (NORRIS, 2001; SILVA, 2009; MEIJER, 2009; 

BANNISTER & CONNOLLY, 2011);  

- Acessibilidade cognitiva – a organização da informação deve permitir a 

compreensão sem dificuldade pela maioria dos cidadãos. Nesse sentido cabe 

lembrar que, ainda que atendam ao direito à informação, os dados 

governamentais abertos não são de fato acessíveis ä maioria da população, 

carecendo de mediação especializada e, muitas vezes, indisponível (SILVA, 

2009; JAMBEIRO et al 2012; MARQUES, 2014). Acerca disso, as 

diferenças entre abertura e transparência governamentais serão discutidas no 

capítulo 4 desta dissertação. 
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Até o final do século XX, os três pontos citados acima eram considerados barreiras 

relevantes para a concretização do acesso à informação pública, ou seja, a transparência 

pública propriamente dita. Entretanto, com o avanço e a popularização das tecnologias 

digitais de comunicação e informação, tarefas como uma pesquisa de legislação – que antes 

exigiriam disponibilidade de tempo, alterações de compromissos pessoais e profissionais, 

deslocamento até uma biblioteca pública para consultar arquivos em papel - se tornaram mais 

fáceis, rápidos e baratas através da internet.  

De acordo com Giddens (1987), “o poder administrativo gerado pelo Estado nacional 

não poderia existir sem a base informacional que é o cerne de sua auto-regulação reflexiva”. 

Em praticamente todo o mundo a maior parte informação governamental é elaborada em 

softwares de processamento de texto ou de dados e, assim, já nasce digital, tornando a 

expectativa de acesso muito mais realista (KUBICEK, 2008; PRIEBE, WELCH & 

MACGILVRAY, 2008). Mesmo assim, ainda há vantagens dos países mais ricos sobre 

aqueles em desenvolvimento.  

Neste sentido, países cujos governos têm a decisão política de trabalhar sobre a 

agregação de grande quantidade de informação – aí incluídos, leis, documentos, cadastros 

individuais, estatísticas sobre serviços públicos, etc. – possuem vantagens na manutenção da 

ordem e na própria elaboração e aplicação de políticas públicas em diferentes campos. Do 

outro lado, países em desenvolvimento, ainda que comandados por governos dispostos à 

modernização administrativa, confrontam-se diretamente com o conflito entre investir em 

tecnologia da informação ou saúde, educação e infraestrutura, por exemplo. Embora a oferta 

de informações possa parecer apenas uma questão de “vontade política”, a concretização deste 

projeto esbarra em obstáculos como a inexistência ou má qualidade dos dados, falta de 

capacitação do pessoal disponível, entre outros.  

 

3.2 Acesso à informação na realidade brasileira 

Conforme já citado na introdução deste trabalho, o fim da ditadura militar, na primeira 

metade da década de 80 do século passado, coincidiu com um incremento da participação 

civil na esfera pública, institucionalizada pela Constituição de 1988.  O texto sancionado 

previu uma série de instrumentos de participação dos cidadãos na gestão pública, a exemplo 

de os referendos e plebiscitos, os conselhos consultivos e a possibilidade do orçamento 

participativo. Mais do que a participação, a Constituição possibilitou o aumento da 
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transparência e da ´publicidade através de mecanismos de controle social, como a criação das 

ações populares. 

São arroladas como razões para  intenso incremento na participação política dos 

brasileiros a ênfase dada pela nova Constituição à necessidade de maior participação civil no 

sistema político através de conselhos, audiências e consultas públicas, a melhora dos índices 

educacionais em geral, o fortalecimento, na transição democrática dos anos 1980, da 

sociedade civil organizada, além da formação de novos públicos, qualificados para o 

acompanhamento da agenda política e participação crescente e efetiva no campo da discussão 

pública das questões nacionais. Debates e decisões até então restritos às elites políticas, 

econômicas e intelectuais passaram a envolver mais estratos da sociedade, num contínuo 

processo de ampliação da participação política, seja de forma deliberativa, seja nos 

procedimentos institucionais de tomada de decisão política. A garantia do direito 

constitucional à informação, entretanto, demoraria mais de 20 anos para sair do papel. 

No fim dos anos 2010, o Brasil começou a trabalhar com um grupo de mais de 60 

países na discussão de um acordo de cooperação internacional que favorecesse a governança 

pública através das práticas de governo aberto. Assim, em 2011, se tornou membro fundador 

da Open Government Partnership (OGP), ao assinar em conjunto um documento em que se 

comprometia a aumentar a oferta de informação sobre ações do governo, favorecer a 

participação cívica, implantar padrões elevados de integridade profissional na gestão 

(combater a corrupção no setor público) e amplificar o acesso a tecnologias digitais voltadas 

à abertura e à accountability. 

Embora os 32 compromissos constantes do documento de fundação da OGP ainda 

não tenham sido cumpridos em sua totalidade, muitos resultados deste empenho para a 

abertura já podem ser notados. O portal Dados.gov.br, por exemplo, que foi ao ar em 2012, 

possui atualmente 1071 conjuntos de dados organizados em 8679 recursos12, com aumento 

de mais de 500% da oferta de informação em relação à data de lançamento.  

Formalmente, o direito constitucional de acesso à informação só foi estabelecido em 

novembro de 2011 pela Lei Brasileira de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011), que 

                                                
12 Cada conjunto de dados possui uma descrição, um ou mais recursos, e uma série de outros metadados, como 
periodicidade de atualização e órgão responsável. Cada recurso compreende uma fonte de dados. Pode ser uma 
planilha, um método de webservice ou um documento. A princípio cada recurso poderia se catalogado como um 
conjunto de dados separado, porém é preferível que os recursos sejam agrupados, sempre que forem oriundos da 
mesma base de dados, ou possuírem metadados em comum, para facilitar a busca e o entendimento de seu 
conteúdo. Fonte: Dados.gov.br 
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detalhou os procedimentos de publicidade para os três poderes da União, Distrito Federal, 

estados e municípios, Tribunais de Contas e Ministério Público, além de entidades privadas 

sem fins lucrativos que recebem recursos públicos. A regulamentação aconteceu em maio de 

2012 através do decreto 7.724, porém foi condicionada a decretos normatizadores das 

administrações estaduais e municipais. O texto que começou a ser discutido em 2003 foi 

proposto pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), mas em 2009 o Executivo Federal 

entregou uma nova proposta à Câmara dos Deputados, votada após contribuições recolhidas 

em audiências e consultas públicas, além de discussões nas comissões temáticas. Na ocasião, 

o senador Fernando Collor (PTB-AL), com o apoio do colega de parlamento José Sarney 

(PMDB-MA), propôs um texto substitutivo que se opunha à delimitação de prazo máximo de 

sigilo para documentos ultrassecretos, mas foi derrotado em plenário. Deste modo, no fim de 

2011, foram alterados e/ou revogados dispositivos anteriores que tratavam do direito à 

informação13.  

  Em 2012, ano da regulamentação e início da vigência, Amorim classificou o 

que entendeu como principais inovações e conquistas da Lei de Acesso à Informação (LAI) 

em vigência no Brasil. São elas:  

1. Abrange as três esferas de poder (Executivo, Legislativo e Judiciário) governos 

federal, estadual e municipal, Tribunais de Contas e Ministério Público, além 

de entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos; 

2. Obriga a divulgação ativa (sem solicitação) de informações de interesse 

público; 

3. Define um conjunto básico de informações institucionais e financeiro-

orçamentárias que devem ser publicadas na internet; 

4. Define exigências técnicas básicas para os sites de transparência e acesso à 

informação no que diz respeito a navegabilidade, acessibilidade, acesso, uso, 

veracidade e integridade das informações; 

5. Atribui aos órgãos públicos responsabilidade pela criação de estrutura física e 

contratação de equipes para o funcionamento dos processos de abertura; 

                                                
13 Art. 5º - XXXIII - Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou 
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; e Art. 37 - § 3 - II - o acesso dos 
usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e 
XXXIII;  
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6. Garante acesso universal à solicitação de informações, através de diferentes 

meios (telefone, fax, internet e carta), com identificação mínima e sem 

exigência de justificativa; 

7. Limita ao máximo de 20 dias para o retorno da solicitação, com possibilidade 

de prorrogação de 10 dias caso haja justificativas; 

8. Obriga os órgãos públicos a fornecerem justificativas formais para negar 

pedidos de informação contendo período, requisitos e instâncias de recurso. 

9. Instaura a Comissão Mista de Reavaliação de Informações para reavaliar 

sistematicamente a classificação de informações classificadas (secretas e 

ultrassecretas) e julgar recursos de última instância no nível federal; 

10. Estabelece a gratuidade do acesso à informação, prevendo a possibilidade de 

cobrança apenas no caso de custos de reprodução e isentando deste pagamento 

aqueles que se provarem incapazes de fazê-lo; 

11. Estabelece sanções para os agentes públicos que impedirem ou postergarem o 

acesso à informação, bem como aos que divulgarem dados improcedentes de 

forma intencional; 

12. Estabelece sanções a organizações privadas de direito público que se recusem a 

cumprir os dispositivos da LAI; 

13. Detalha os tipos de documentos confidenciais e estabelece prazos para tal 

confidencialidade. 

Como já foi dito anteriormente, essa pesquisa replica uma análise feita em 2011 por 

Amorim que visa encontrar o Índice de Transparência Digital (ITD) das capitais brasileiras 

através de seus portais oficiais. É importante frisar que, na ocasião da coleta de dados e 

avaliação de resultados desta pesquisa de referência, a LAI ainda não estava em vigor. 

 

3.3 Internet, renovação da esfera pública e democracia digital 

 

  Os temas da necessidade e possibilidade de uma significativa renovação na 

esfera pública ganhou destaque na literatura das ciências sociais, aplicadas ou não, a partir do 

início dos anos 90 do século passado. O momento político e civil internacional foi marcado 

por uma confluência de fatores que culminaram neste debate: a insatisfação com modelos 

político econômicos baseados em forte intervenção do Estado (socialismo, já em declínio) ou 

excessivo poder do mercado (capitalismo avançado); e a urgência de desenvolvimento 

democrático em diferentes partes do mundo – no leste europeu e ex-União Soviética, por 
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causa do socialismo, e na América Latina, por causa do fim dos governos autoritários (MAIA, 

2010). Neste contexto, as possibilidades políticas da sociedade civil ganharam destaque em 

termos conceituais e práticos. 

Diversos autores encontram na sociedade civil possibilidades de revitalizar impulsos 
políticos dos cidadãos e revigorar o poder de comunidades; treinar eficazmente 
cidadãos; construir hábitos de respeito e cooperação; combater o individualismo e 
proporcionar alternativas para a política do autointeresse; representar vozes de 
grupos marginalizados e excluídos da esfera política; e limitar a intromissão de 
burocracias na condução da vida cotidiana e revitalizar a esfera pública. (MAIA, 
2010) 

 

Cabe ressaltar que, como afirma Maia (2010), existem a “boa” e a “má” sociedade 

civil. Para melhor ilustrar esse pensamento, repito a definição de sociedade civil usada pela 

autora, que cita Keane (1998, p. 6): “é uma categoria ideal-tipo [...] que tanto descreve quanto 

almeja uma complexa e dinâmica agregação de instituições não governamentais que tendem a 

ser não violentas, auto-organizatórias, autorreflexivas e permanentemente em tensão umas 

com as outras e com as instituições do Estado”. Usando estes adjetivos, levanta o contraponto 

de que grupos de fundamentalistas religiosos, racistas, homofóbicos ou xenófobos podem, por 

natureza, constituir também a sociedade civil. Ou seja, fortalecer e instrumentalizar a esfera 

civil, com ou sem as novas tecnologias de comunicação e informação, não significa algo 

necessariamente positivo para o fortalecimento da democracia. 

Adotando a linha de pensamento de Bobbio (1999; 2004), pode-se dizer que onde há 

mais liberdade, igualdade, transparência e oportunidade de participação civil, leia-se 

incremento do teor democrático de uma comunidade política, haverá também uma democracia 

de melhor qualidade, mais próxima da efetiva soberania popular, servindo de forma crescente 

ao bem da coletividade. Para ele, a única forma de igualdade compatível com a doutrina 

liberal é aquela que inclui a igualdade de direitos, tanto em termos legais quanto em termos 

fundamentais14.  O autor condiciona o real exercício do direito de liberdade à admissão de 

direitos sociais fundamentais, que no caso do Brasil, tratam de educação, saúde, alimentação, 

trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e 

assistência os desamparados. Para Bobbio, “o indivíduo escolarizado é mais livre do que um 

inculto; um indivíduo que tem emprego é mais livre do que um desempregado; um homem 

são é mais livre do que um doente”. Mas tudo isso não significa, necessariamente, que essas 
                                                
14 Enquanto a igualdade perante a lei pode ser interpretada como uma forma específica e historicamente 
determinada de igualdade jurídica [...], a igualdade nos direitos compreende a igualdade em todos os direitos 
fundamentais enumerados numa constituição[...] , que devem ser gozados por todos os cidadãos sem 
discriminações derivadas da classe social, do sexo, da religião, da raça, etc. (BOBBIO, 1987) 
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circunstâncias serão suficientes para evitar ou coibir o abuso de poder politico e/ou financeiro, 

bem como a falta de permeabilidade e responsividade de um governo. 

Tais limitações, porém, não precisam ser vistas como sinônimo de descrença no 

potencial da esfera civil como motor transformador da esfera pública. Fung (... & WRIGHT, 

2003; 2004; ... et al 2007), por exemplo, é um entusiasta da descentralização e do estímulo à 

participação civil em âmbito local como formas de empoderar os cidadãos e fortalecer a 

democracia. Estas possibilidades, entretanto, não são exclusivamente positivas. É importante 

que haja atenção à atuação grupos política e economicamente influentes que trabalham para 

fortalecer posições de elites ou mesmo particulares em detrimento do bem-estar da maioria, 

reforçando a desigualdade social, conforme descrito por Tocqueville (1987). Ali, argumenta 

que a maioria não é, “senão um indivíduo que tem opiniões e, na maioria dos casos, interesses 

contrários a outro indivíduo, denominado minoria”. Para o autor, todo indivíduo ou grupo 

investido de poder excessivo tende a abusar de seus não iguais, e sua crítica ao governo 

democrático reside exatamente na força irresistível que o modelo pode concentrar. “É sempre 

necessário por em algum lugar um poder social superior a todos os outros, mas creio estar a 

liberdade em perigo quando esse poder não encontra diante de si nenhum obstáculo que possa 

reter sua marcha e lhe dar tempo de se moderar.” (TOQUEVILLE, 2005) 

É possível dizer que, para que o campo da política possa afetar concretamente os 

membros da sociedade civil ou esfera civil, é necessário que ambos se toquem neste “espaço” 

chamado de esfera pública (HABERMAS, 1984). Mas, de modo geral, a linguagem do 

sistema político institucional não é familiar para o cidadão comum. Há uma demanda por 

mediadores (campo comunicativo) que, de parte a parte, farão entender ao povo as posições 

dos agentes políticos e a estes as necessidades da sociedade. Até os anos 1980, este papel era 

desempenhado basicamente pelos meios de comunicação de massa (TV e rádio) através do 

jornalismo e da publicidade. Entretanto, a partir dos anos 1990, quando a internet ultrapassou 

as fronteiras militares e da segurança nacional e se tornou acessível, ainda que de forma 

limitada, ao cidadão comum, as mídias digitais se tornaram um novo elemento da 

comunicação midiática. 

A possibilidade de acesso direto e não mediado colocou e ainda coloca em questão a 

inserção da internet no conjunto dos meios de comunicação de massa. Há cada vez menos 

autores que acreditam nas mídias digitais apenas como ferramentas de disseminação da 

informação, nas quais a mediação é uma função secundária. O conjunto de pesquisadores que 

entendem a internet como um novo mediador entre as instâncias de poder institucional e a 
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sociedade, ainda que de funcionamento diferenciado, é infinitamente maior. Este 

posicionamento é corroborado por autores que afirmam que a maior parte da informação 

política que circula na internet, independente da potencial multiplicação de polos emissores, 

ainda é gerada por governos e suas diferentes instâncias e por grandes conglomerados de 

mídia (ALDÉ, 2004; JOHNSON E KAYE, 2004; KUSHIN & YAMAMOTO, 2010).  

A partir do final dos anos 1990, esta discussão se ampliou, passando a abordar as 

possibilidades políticas da massificação da internet. O assunto é por demais extenso, mas para 

atender a esta pesquisa será discutido apenas do ponto de contato entre os dois temas, ou seja, 

as possibilidades de fortalecimento da esfera pública através das novas tecnologias da 

informação e comunicação, especificamente da internet e aplicativos em plataforma web. 

Retomando como referência o conceito de esfera civil (KEANE, 1986), entende-se 

que o seu potencial de qualificação da esfera pública esteia-se na própria capacidade de 

reforçar hábitos cívicos positivos para a democracia – habilidade de participação, confiança e 

tolerância mútuas. Este é o quadro visualizado pelos teóricos do final do século XX, no qual 

as novas tecnologias favorecem o acesso, coleta, distribuição de informação pública e privada, 

bem como o debate acerca destes conteúdos, tudo isso com redução das barreiras de espaço, 

tempo e custo. 

Nesse sentido, considero plausível a associação entre os espaços de interação 

propiciados pela internet (fóruns, salas de bate-papo, sites de redes sociais, campos de 

comentários de sites de notícias, etc.) e as categorias de "espaço público" e "mundo da vida". 

O mundo da vida, segundo Habermas, não é exatamente um lugar ou uma esfera, mas uma 

perspectiva normativa da ação que permite a coordenação de ações dos cidadãos num debate 

visando ao entendimento. Assim, a internet pode ser vista como este campo em que a ação 

comunicativa dá visibilidade ao mundo da vida, que tem como condição sine qua non essa 

possibilidade de horizonte cognitivo compartilhado que possibilita as trocas que pretende 

sediar. Assim, o que está em questão são os usos democratizantes que visam permitir os 

fluxos de comunicação em que consiste o espaço público. 

A existência de uma esfera pública fortalecida pode ser observada em alguns 

contextos, como quando há razoável presença da esfera civil na cena política através da 

participação em debates relevantes, manifestações públicas para a defesa de posicionamentos 

populares e de organizações voltadas à formação de opinião pública e pressão dos governos. 

Em nível mais avançado, há casos em que estes grupos conseguem intervir na decisão 

política, reivindicando assim a autenticação civil da esfera política para além dos processos 

eleitorais (GOMES, 2005).  
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É ao exercício destas possibilidades através da internet, com vistas ao fortalecimento 

da democracia, que a literatura convencionou chamar de democracia digital. Nas palavras de 

Gomes (2011), a democracia digital pode ser definida como o uso de iniciativas, plataformas, 

sistemas, aplicativos e processos apoiados em tecnologias digitais da comunicação para 

correção, reforço ou suplementação do teor democrático de determinada comunidade política. 

O resultado destas possibilidades é que, nos últimos 15 anos, há uma tendência 

crescente de adoção de ferramentas de governo eletrônico para acesso a todos os temas 

relativos ao governo, inclusive seus dados e arquivos, com foco especial na transparência 

(CULLIER & PIOTROWSKI, 2009). O desenvolvimento desta pesquisa mostrou que os 

portais de prefeituras são peças chave para a participação e a deliberação democráticas, seja 

pela adoção da abertura governamental em si, seja pelo consequente incremento da eficácia da 

administração pública.  

No que se refere aos agentes políticos institucionais, as funções de fortalecimento da 

esfera pública através da internet se cumprem quando os governos franqueiam o acesso dos 

cidadãos à administração pública e seus mecanismos, entabular uma comunicação firmada nas 

novas tecnologias priorizando contatos e respostas personalizados e, por último, concebendo 

ferramentas (programas, aplicativos, projetos) através da construção colaborativa 

(CASTELLS & BORJA, 1996). 

Neste sentido, é importante frisar que a democracia digital não é, nem seus teóricos 

assim o querem, uma nova tipologia que caminha para a suplantação dos modelos já 

desenhados, pretendendo existir isolada das instituições tradicionais das democracias liberais, 

como previa Masuda (1980). O que pleiteia é espaço dentro dos Estados democráticos de 

sistema representativo, a fim de que tal conjunto de soluções e práticas, desenvolvidas no 

universo das interações digitais e para ele, possam favorecer a construção de uma sociedade 

mais livre e justa. Este propósito pode ser ilustrado pela publicação “Governance and 

Development” (BANCO MUNDIAL) que, entre outros temas, trata da importância da 

transparência por meios digitais dos governos como forma de melhorar a eficiência 

econômica, prevenir a corrupção e aumentar a qualidade da deliberação e das escolhas 

políticas das nações com as quais se relaciona. Normativas semelhantes em forma e conteúdo 

foram publicadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), Bando Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), Open Govern Partnership (OGP), Open Government Foundation 

(OGF), entre outros.  

Ainda que uma sociedade conte com exemplos limitados de democracia digital, é 

quase inerente a sua existência a oferta de modos mais flexíveis de conexão entre eleitores e 
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eleitos, aumentando o fluxo de informação no processo de tomada de decisão e retirando da 

exclusividade das eleições os momentos em que os representados avaliam seus representantes. 

Além disso, o próprio momento da eleição tende a se tornar mais dinâmico e interativo, uma 

vez que através da internet o indivíduo tem acesso a uma grande quantidade de informação, 

inclusive provinda de fontes com as quais não divide posicionamentos políticos. Em última 

instância, essa combinação de fatos qualifica o debate e melhora o processo de escolha entre 

candidatos. 

 

3.4 Potencial da e-democracia em governos locais 

 

Introduzir o debate sobre o potencial das novas tecnologias digitais nos estados 

democráticos contemporâneos pressupõe uma visão um tanto sofisticada do conceito de poder 

local. Ainda que um tema impreciso, o local é visto nesta pesquisa como algo além da 

delimitação geográfica de bairro ou município, que se refere ao “conjunto de redes sociais que 

se articulam e superpõem, com relações de cooperação ou conflito, em torno de interesses, 

recursos e valores, em um espaço cujo contorno é definido pela configuração deste conjunto. 

[...]“Como objeto de investigação o local não é, portanto, apenas fisicamente localizado, mas 

socialmente construído” (FISCHER, 1992). Quando se trata, paralelamente, do poder local, 

não se está falando ainda do governo local, mas de uma teia que mescla o poder político, 

econômico, social, intelectual que “posicionam-se diferentemente perante o poder político e, 

de acordo com os atributos que lhes são próprios, podem disputar com ele a capacidade de 

decisão” (FELIZES, 1999).   

A cidade é, por natureza, um lugar de contato estreito entre os agentes políticos, na 

posição de governantes eleitos ou servidores públicos, e os cidadãos. É neste cenário que se 

dá a necessidade de diálogo intenso sobre circunstâncias que afetam o cotidiano da população 

e devem ser respondidas com a promoção de políticas públicas e tomadas de decisão de 

efeitos mais imediatos. É como se a vida no âmbito local, no qual todos devem ser regidos 

pelos mesmos conjuntos de direitos e deveres, a colaboração e o entendimento fosse 

automaticamente do interesse de todos, tanto dos agentes políticos quanto dos membros da 

comunidade. Por isso mesmo, alguns autores depositam no cenário municipal uma acentuada 

expectativa em relação à partilha de interesses, busca de igualdade e consequente 

fortalecimento da democracia (PATEMAN, 1970; BARBER, 1984; GOODWIN, 1998; 

BELL, 2000). 

A crença no empoderamento da sociedade civil dentro do processo político baseia-se 
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na ideia de que, confrontadas diariamente com a realidade da sociedade em que vivem, as 

pessoas seriam capazes de delimitar melhor suas necessidades e, participando do processo de 

tomada de decisão, qualificar o trabalho de seus representantes. Além disso, a própria 

possibilidade de expressão seria um estímulo à participação, vez que as decisões políticas de 

âmbito local lhes afetaria diretamente. Para Bell (1999), essa política local forjada em 

necessidades concretas seria mais eficiente do que aquela institucional, movida por interesses 

outros e estruturada na burocracia, que é pouco funcional. 

O estímulo à descentralização do poder no federalismo brasileiro veio com a 

Constituição de 1988, a partir da qual governos estaduais e municipais receberam encargos e  

recursos antes  destinados à União.  Data daí  - da saída do modelo de federalismo 

centralizador adotado em 1930, onde cabia ao governo central comandar as finanças e 

políticas públicas - o destaque político que tem, atualmente, os municípios na política 

nacional (FARAH, 2006).  A partir deste processo de transição as administrações municipais 

tornara-se gradativamente mais sujeitas a uma agenda democrática, tendendo a se afastar da 

centralização de decisões, da visão das políticas públicas através da ótica prioritária das 

finanças e do processo decisório verticalizado de vetor descendente. 

Embora esta perspectiva de vista pareça animadora, a realidade mostrou que o 

labirinto do poder local tem seu lado obscuro, no qual muitas vezes se replica o cenário de 

desigualdade social e política. Ou seja, mais do que uma conjuntura isonômica em que todos 

podem falar e ouvir, as democracias locais continuam incluindo representações das elites 

locais (como deve ser), sempre bem organizadas em busca de seus próprios interesses, e, em 

geral, bastante instrumentalizadas para alcançar este objetivo.  

Não se pode negar, entretanto, que o federalismo descentralizador proposto em 1988 

permitiu experiências de gestão mais democráticas, com maior abertura à participação cidadã 

e mais possibilidades de construção de uma sociedade mais justa. Da mesma forma, é preciso 

assentir ao fato de que a adoção das tecnologias digitais de comunicação tem sido de grande 

valia para que tais propósitos se cumpram. 

As tecnologias digitais de comunicação não são novidade na vida cotidiana dos 

cidadãos nem no de grande parte dos governos. No que toca a essa pesquisa, pode-se dizer 

que, nas capitais brasileiras, o acesso a tais tecnologias é predominante de parte a parte. Uma 
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pesquisa realizada pelo Cetiq.br15 mostrou que 50% dos domicílios brasileiros tem acesso à 

internet, sendo 54% do total da população urbana e 22% do total da população rural. Em 

2011, eram 36% de brasileiros com acesso à internet, 40% no perímetro urbano e apenas 8% 

na zona rural. Metade de um universo de aproximadamente 79,3 milhões de pessoas com 16 

anos ou mais (contra 31% em 2011) afirmou, na pesquisa atual, ter usado algum serviço de 

governo eletrônico nos 12 meses anteriores à entrevista. Na tabela abaixo é possível ver a 

busca de demandas de governo eletrônico por tipo de interação com a autoridade pública e por 

forma de contato.  

Percentual (%) 

Procurar 
informações 

oferecidas por 
sites do governo 

Realizar algum serviço público 
como, por exemplo, emitir 

documentos pela Internet, preencher 
e enviar formulários online, ou pagar 

taxas e impostos pela Internet 

Não utilizou a 
Internet para 

realizar atividades 
de interação com 

autoridades 
públicas 

TOTAL 26 23 66 

Área 
Urbana 27 24 65 
Rural 13 9 84 

Região 

Sudeste 29 26 62 
Nordeste 22 18 73 
Sul 25 23 67 
Norte 23 16 72 
Centro-Oeste 24 24 68 

Tabela 1.  Base: 94.236.661 pessoas que usaram a Internet há menos de três meses em relação ao momento da entrevista. 
Fonte: NIC.br - out 2014 / mar 2015 

Alguns autores veem com otimismo o potencial de participação política das 

ferramentas tecnológicas, que teriam a capacidade de maximizar e otimizar a comunicação 

política ao liberá-la de mediadores (PAPACHARISI, 2004; FERBER et al, 2005; WINNER, 

2010). Nesta perspectiva, a tecnologia possibilitaria a integração entre a posse do poder (como 

prevê o conceito de res publica) e seu exercício pelo cidadão, que teria sua presença 

pulverizada em todas as esferas da vida pública. Mas a perspectiva mais comum indica que 

nem sempre esse potencial de diálogo se concretiza. Estudos recentes mostram que a 

participação política online tende a refletir o cenário da participação off-line, sem alterar de 

forma relevante posicionamentos no espectro político ou perfis de atuação nesta área 

(WICKLUND, 2005; RAUPP, 2012; BAUHR & GRIMES, 2014; HANSSON, 2014). Os 

motivos para isto vão desde o natural desinteresse do cidadão médio pela política às 

limitações de acesso e habilidades comunicativas para o uso das tecnologias, passando pela 

                                                
15 A pesquisa TIC Domicílios é realizada anualmente desde 2005 com o objetivo de mapear o acesso à 
infraestrutura TIC nos domicílios urbanos e rurais do país e as formas de uso destas tecnologias por indivíduos 
de 10 anos de idade ou mais. Fonte: Cetiq.br  
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tendência ao isolamento associada à rotina de práticas digitais, a chamada “solidão eletrônica” 

(ECHEVARRIA, 2012).  

Os números citados acima parecem baixos se comparados ao total de usuários de 

internet no país, e mesmo ao crescimento deste indicador nos últimos quatro anos. E talvez o 

sejam. Isso demonstra que, ao contrário do que foi aventado no início das pesquisas sobre 

participação política e internet, o acesso à tecnologia com possibilidades políticas não gera 

um interesse automático do cidadão pelo envolvimento com seus governantes. Além disso, 

será mostrado na sessão de resultados deste trabalho, é comum que o usuário interessado em 

entrar em contato com os agentes públicos através da internet tenha sua tentativa frustrada 

(STROMER-GALLEY, 2000; MARQUES, 2008). Em muitos casos, embora a prefeitura 

tenha um portal, a página não oferece mecanismos de contato e interação adequados ao 

usuário. 

A velocidade com que as tecnologias digitais da comunicação têm avançado sugere 

um salto jamais visto nas possibilidades de interação entre o Estado e a sociedade, mas a 

pesquisa de campo mostra que os resultados neste sentido ainda são modestos e passíveis de 

questionamento (ALONSO, 2009), estando ainda muito condicionadas à participação política 

off-line (MERCEA, 2012), e que isso pode ser modulado pelo acesso e frequência de uso da 

internet (CALENDA & MEIJER, 2014).  

Tudo isso mostra que possíveis efeitos da massificação das novas tecnologias sobre a 

organização política do mundo, chamados por Masuda (1980) de “computopia” (computer 

based utopia), não se concretizaram. Para o autor, esse novo conceito aumentaria a 

possibilidade de as sociedades abrirem mão da política institucional e dos governos 

centralizados, substituindo-os por uma democracia participativa integrada por sistemas de 

administração local, geridos pelos próprios cidadãos, dotados então de igualdade de 

oportunidades” e “liberdade de decisão”.  

As previsões de Castells (2003), de que a sociedade iria forjar a internet, e não o 

contrário, parece mais do que nunca confirmada. Ainda que muitas expectativas acerca do uso 

das novas tecnologias com a finalidade de incrementar a participação popular na esfera 

política tenham sido postas na mesa, as funções escolhidas pelos usuários para o uso destas 

tecnologias foram bastante mais fragmentadas. Mesmo depois de 10 anos de uso massivo da 

internet, a presença de cidadãos e governos na “esfera pública online” ainda é bastante 

dissociada, com os governos falhando em capitalizar as possibilidades tecnológicas, 

especialmente dos dados abertos, e os cidadãos pouco dispostos a interagir digitalmente com 

os governos.  
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Evidências deste desencontro podem ser observadas na TIC Domicílios 2014, que 

mostra que, do total de usuários da internet no Brasil, apenas 8% a tomaram como ferramenta 

de contato com o governo.  

Percentual (%) 

Entrou em 
contato com 
governo ou 
instituições 
públicas por 

e-mail 

Entrou em contato 
com governo ou 

instituições públicas 
pelos perfis oficiais 

em redes sociais, 
como Facebook ou 

Twitter 

Entrou em contato 
com governo ou 

instituições públicas 
pelo site, como por 

formulário 
eletrônico, bate-

papo ou chat 

Escreveu 
sugestões ou 
opiniões em 

fóruns ou 
consultas 

públicas de 
sites de governo 

Participou 
de votações 
ou enquetes 
em sites de 

governo 

TOTAL 8 8 8 6 6 

Área 
Urbana 9 9 8 6 6 

Rural 3 3 3 4 2 

Região 

Sudeste 8 8 8 6 5 

Nordeste 8 7 7 4 5 

Sul 7 7 5 5 5 

Norte 11 14 10 8 6 
Centro-
Oeste 14 13 12 11 10 

Tabela 2. Base: 79.367.329 pessoas com 16 anos ou mais que usaram a Internet há menos de três meses em relação ao 
momento da entrevista. Fonte: NIC.br - out 2014 / mar 2015 

Comparativamente, do universo total pesquisado, 67% usam a internet compartilhar 

textos, imagens ou vídeos, 83% para enviar mensagens instantâneas (via Facebook, Skype ou 

WhatsApp), 76% para participar de redes sociais digitais, download, criação e 

compartilhamento de conteúdo, 63% para procurar serviços de saúde, 58% para assistir a 

filmes ou vídeos (YouTube, Netflix, entre outros) e 47% para realizar atividades ou pesquisas 

acadêmicas/escolares.  

É certo que a ação política pode estar inserida nas atividades citadas e nas muitas 

outras avaliadas pela pesquisa. Tanto os aplicativos de mensagens quanto os de redes sociais 

podem servir de plataforma para o compartilhamento de conteúdo de cunho cívico e político, 

bem como de espaço para debates, por exemplo. Mas os dados mostram que a maioria dos 

brasileiros acessam a internet atividades que vão muito além da interação com o governo, e 

que há uma desproporção importante entre o uso do governo eletrônico e as demais 

atividades. 

Tendo sido 2014 o primeiro ano em que os indicadores da tabela anterior são incluídos 

na TIC domicílios, não é possível fazer uma série história para verificar a evolução do uso da 

internet para realizar contatos e obter serviços do governo. Entretanto, diversas pesquisas no 

Brasil e em outros países sugerem que a busca dos cidadãos por informação governamental e 

serviços online, públicos ou não, tem crescido na última década (PINHO, 2008; DINIZ et al, 

2009; SMITH, 2010; FREITAS E DACORSO, 2012; PANAGIOTOPOULOS, 2014).  
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Apesar de toda a potência democrática da internet em nível local, é importante 

ressalvar que, como acontece em todo o mundo, no Brasil ainda há poucas iniciativas em 

funcionamento para mensurar e discutir seus impactos (UBALDI, 2013). Entre os problemas 

apontados pelo autor estão o uso de diferentes metodologias de análise, o que impede a 

comparação entre estudos e os cortes longitudinais no tempo, a predominância quase 

absoluta de estudos sobre portais de governos federais, desconsiderando a importância dos 

estudos em nível local para a compreensão do fenômeno das cidades inteligentes e, por 

último, a desconsideração do olhar dos desenvolvedores que manejam os dados na 

construção dos websites. 
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4. TRANSPARÊNCIA: A ABERTURA COMO PREMISSA 

 

4.1 Matrizes para o entendimento da transparência 

 

Transparente, do latim medieval trānspārent: o corpo que deixa passar os raios de 

luz, permitindo que se vejam os objetos através dele, claro, límpido, cristalino, 

diáfano; manifesto, aberto, franco; de fácil compreensão, óbvio; que se percebe facilmente 

através; claro, evidente; que se deixa conhecer; fácil de ver através, entender ou reconhecer. 

A definição pode parecer primária e pouco científica, mas é importante para a compreensão 

do que é a transparência pública em termos práticos, como ela pode atuar na vida política da 

sociedade e na construção e fortalecimento dos Estados democráticos. 

Num levantamento histórico bastante completo sobre o tema “transparência”, Hood 

(2006) relata a referência ao termo a partir do século XV, associada ao sentido de 

enlightenment16. A visão da transparência mais associada à gestão pública, como ferramenta 

de controle dos abusos de poder, só teria se estabelecido a partir da Revolução Francesa 

(1789), ápice do Iluminismo. Na literatura da filosofia, o tema surge de forma proeminente 

após esse período, com destaque para o ensaio Of Publicity, do filósofo utilitarista inglês 

Jeremy Bentham. Na publicação, o autor explora ideias precursoras da noção de 

transparência: “governo conduzido com base em regras estáveis e documentadas; vida em 

sociedade fundada na comunicação leal e franca; e forma de tornar cognoscível o Estado e a 

sociedade” (AMORIM, 2012, p. 59).  

Pode-se dizer que um governo transparente é aquele que torna a informação pública 

franqueável, dentro de alguns limites de segurança, e atua no sentido de garantir ao cidadão o 

direito de saber tudo o que a administração pública faz ou fez anteriormente 

(CHEVALLIER, 1988) e, numa visão mais atualizada, do que fará (PIOTROWSKI & 

BORRY, 2010). Já Peled (2013), descreve a transparência como “abertura ao escrutínio 

público como definida pelos direitos e habilidades de organizações e indivíduos de acessar 

informação governamental e informação sobre o governo” (p. 188) 

Independente da contemporaneidade da definição, fato é que os estudiosos do campo 

da comunicação política e da governança em administração pública concordam em dizer que 

a adoção de ferramentas de transparência nas estruturas dos governos têm sido uma demanda 

crescente da sociedade. A transparência não pode mais ser descrita como uma forma de 

                                                
16 Iluminação, esclarecimento, elucidação. 
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governar escolhida pelos tomadores de decisão. Ao contrário, tem sido um valor essencial 

para a visibilidade e proximidade do Estado (AMORIM, 2012) em relação a cidadãos, cada 

vez mais exigentes acerca do controle social, deliberação e participação política.  

Dentro da literatura disponível, tanto é possível encontrar quem defina a 

transparência como a disponibilidade máxima de informação (HOOD, 2006), quanto uma 

corrente mais exigente, que entende a publicidade como um pré-requisito da transparência, 

que deve oferecer informação acessível, compreensível e “manuseável” por qualquer um, 

processo ao qual Fung, Graham e Weil (2007) descrevem como full disclosure. Neste 

sentido, trona-se cada vez mais nebulosa a fronteira entre as disciplinas transparência e dados 

abertos, fenômeno que será abordado no capítulo 3 deste trabalho. 

Hood (2006) aponta três caminhos teóricos para o estudo da transparência 

governamental: 1) a transparência na governança internacional, baseada na ideia de que a 

abertura estimulará a estabilidade política global; 2) a transparência nas instâncias federal, 

estadual e municipal de governo, como pilar normativo do processo democrático, com oferta 

de informações aos cidadãos e estímulo a relações claras dentro do governo e entre governos 

e empresas; e por fim 3) a  transparência e governança corporativas, esteadas na divulgação 

de balancetes fiscais a gestores, acionistas e o mercado financeiro. Sob qualquer destes 

pontos de vista, a transparência aparece como um acordo com regras firmes e claras, com 

informações e procedimentos acessíveis à esfera civil e ao mercado, de conhecimento 

público amplo e prévio, favorecendo relações isonômicas entre os diferentes entes sociais e 

os governos.  

Dawes e Helbig (2010), olharam a transparência de forma não segmentada, 

defendendo que, independentemente de sua aplicação no campo público ou provado, em 

nível local ou global, deve haver duas metas básicas: a de prover informações para os 

cidadãos a fim de que sejam capazes de avaliar a atuação do governo e forçá-lo a prestar 

contas, e a de divulgar dados governamentais para que possam gerar valor agregado a través 

de diferentes processamentos. 

 

Após este apanhado, fica claro que o conceito de transparência pública possui 

diferentes entendimentos, mas há consenso em torno da ideia de que se trata de um valor 

fundamental da democracia e da concretização de um direito do cidadão, para que possa 

compreender, cobrar e tomar decisões de forma embasada acerca da coisa pública. Há, ainda, 

o ganho econômico propiciado pela isonomia das relações, visto que diferentes agentes 
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econômicos e sociais terão acesso às mesmas informações, evitando distorções de acesso e a 

própria insegurança jurídica. 

Talvez esta função específica, de promover isonomia nos campos econômico e 

jurídico, seja o principal motivo pelo qual a busca pela transparência pública avançou tanto 

ao redor do mundo, seja em relação aos variados âmbitos de poder, seja nos diferentes 

espaços, públicos ou privados. Ainda que a democracia seja defendida por uma importante 

parcela do mundo ocidental de capitalismo avançado como sistema ideal, os modelos 

burocráticos tradicionais17  ainda reproduzem as antigas estruturas de poder. Assim, setores 

públicos que historicamente tiveram mais força política, como o das finanças ou o militar, 

seguem reproduzindo fórmulas de autoridade centralizada, nas quais o acesso a informações 

e/ou recursos depende de alguns poucos cujos pares tendem a ser beneficiados. Tal 

possibilidade é agravada, contemporaneamente, pelas facilidades oferecidas pelo próprio 

aparato tecnológico (digital ou não), que pode, ao contrário do que se intenta, vir a produzir 

governos ainda mais opacos ao escrutínio público (DUNLEAVY & MARGETTS, 2015). 

Amorim (2012) desenvolve uma metodologia capaz de aferir o grau de transparência 

digital de municípios através da análise dos portais oficiais mantidos por seus respectivos 

poderes executivos. Este trabalho, que é usado como referência nesta dissertação, considerou 

as funções democráticas e comunicativas presentes em iniciativas digitais de governos 

municipais voltadas para o fortalecimento da transparência pública online. Há diversos 

autores que buscam fazer um trabalho similar, entendendo transparência não como algo 

intangível, mas como um aspecto da democracia que pode e deve ser medido. (PINHO, 

2008; CRUZ et al, 2012; ECHEVARRÍA, 2012; JAMBEIRO et al, 2012; RAUPP & PINHO, 

2012; MOREIRA, 2013). 

 
4.2 Governo aberto: porquês e para quês da publicidade 

 

Seria impossível tratar do tema transparência sem invocar o conceito que lhe precede: 

o da publicidade. De um modo simplificado, pode-se dizer que o termo se refere ao caráter 

                                                
17 O primeiro é o modelo weberiano, operado em sistemas baseados em documentos de papel e controlado por 
grandes estruturas hierárquicas, com pouco destaque para as tecnologias digitais. Este modelo foi chamado por 
Hood (1995) de Progressive-era Public Administration’ (PPA), e ocorreu no final do século XIX e início do 
século XX, com foco na idealização dos profissionais de carreira do serviço público, numa série de regras 
generalizadas que limitam o poder discricionário dos funcionários públicos e na igualdade de tratamento dos 
cidadãos perante a lei. O segundo modelo foi chamado de New Public Management (NPM) e se destacou durante 
as reformas da gestão pública, do fim dos anos 1980 até os anos 2000. O foco estava na desagregação dos 
grandes departamentos, o aumento da concorrência dentro do setor público e incentivo da participação de 
funcionários públicos em negócios privados. Nesse caso, havia uso das tecnologias digitais, porém estes serviços 
eram terceirizados.  
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público que devem ter todos os atos de um governo democrático, de forma a torná-lo 

permeável aos cidadãos, ou seja, aberto às suas colaborações e aos seus questionamentos, e 

também legítimo, à medida que seus atos são de conhecimento de todos.  
Entender a publicidade implica conhecimento da natureza da democracia e seu 

fundamento na noção da soberania popular, através do qual cabe ao povo constranger o 

sistema político a oferecer uma boa gestão. De acordo com Silva (2009), há três requisitos 

básicos para que a relação entre governos e administração pública concretize um ambiente de 

democracia digital: publicidade, responsividade e porosidade. “O primeiro diz respeito ao 

requisito de tornar o Estado mais visível ao cidadão; o segundo, de torná-lo mais responsivo e 

o terceiro de torná-lo mais aberto à opinião pública” (SILVA, 2009, p. 107). O estado que 

reúne estas características assimila de forma progressiva as necessidades dos cidadãos, 

apresentadas por variados meios, que podem ir desde a participação direta até o uso das 

ferramentas convencionais do governo representativo.  

A publicidade, aqui entendida como um conceito que abrange os outros em questão, é 

descrita pelo autor como o ato de “tornar o Estado mais transparente aos seus cidadãos, com 

maior grau de visibilidade da esfera política para o conjunto do corpo civil”. Veja que aqui, 

embora apareçam juntos, os termos transparência e publicidade são complementares, e, não, 

análogos, referindo-se o primeiro ao ato de permitir acesso aos conteúdos disponíveis ao 

cidadão, o segundo à oferta de conteúdos integrais e não adaptados. Neste sentido, 

publicidade e abertura, definidos respectivamente como a permissão e a oferta de visibilidade 

das ações e informações do governo, aparecem como conceitos associados.  

Posicionar-se como um governo aberto e dotado de publicidade, entretanto, não 

confere a uma gestão o “selo da democracia digital”. O segundo pré-requisito, o da 

responsividade, também definido por Silva (2009): “Quando se fala de responsividade no 

sistema democrático, o algo ou alguém é o Estado e seus agentes que respondem sobre temas 

e demandas de interesse público (alguma coisa) para os seus mandantes, a esfera civil 

(outrem). ”  

O último requisito, a porosidade, pode ser descrito como a propriedade de um 

governo não se encerra em si mesmo e em seus posicionamentos, mas manter-se aberto a 

demandas da sociedade. No modelo habermasiano de caixa de ressonância, a demanda por 

tal permeabilidade é claramente identificada. “[...] a esfera pública [...] não pode limitar-se a 

percebê-los e a identificá-los [os problemas], devendo, além disso, tematizá-los, 

problematizá-los e dramatizá-los de modo convincente e eficaz, a ponto de serem assumidos 

e elaborados pelo complexo parlamentar” (HABERMAS, 1984, p. 91). 
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Cumpridos estes três pré-requitos, é possível considerar as circunstâncias adequadas 

para que a internet seja, de fato, um instrumento de incremento da qualidade democrática de 

uma sociedade. Partindo do pressuposto que a democracia é, até então, o melhor sistema de 

governo disponível, mais comprometido com a igualdade de direitos e deveres, a isonomia de 

posições entre os diferentes indivíduos e a construção da justiça social, parece razoável que os 

governos abertos seriam o melhor caminho para o futuro. E, teoricamente, quanto mais 

abertura houver, melhor.  

Mas aqui está um dos inúmeros casos onde o primeiro olhar não mostra a realidade 

dos fatos. A ideia de maximizar a transparência que acompanhou os primeiros projetos de 

abertura governamental tinha como objetivo fortalecer a confiança dos eleitores através da 

prestação de contas e da possibilidade de controle social. Entretanto, como um tiro que sai 

pela culatra, o que aconteceu em muitos casos a devassa no núcleo das estruturas burocráticas, 

ou seja, a cultura da vigilância, fez proliferarem entre os gestores públicos cada vez mais os 

comportamentos defensivos e até de autocensura (PELED, 2013). Muitos servidores públicos 

passaram a agir com menos autonomia e a direcionar qualquer decisão importante a seus 

superiores como forma de evitar possíveis punições. Sentindo-se sob vigilância, os membros 

dos governos passaram a criar estratégias de defesa e até de disfarce, ao invés da esperada 

adesão à transparência absoluta e submissão ao poder do público (BANNISTER & 

CONNOLY, 2011). 

Há diversos exemplos dessa aversão à transparência no serviço público brasileiro, com 

a orientação para documentar processos licitatórios em papel, e não em formato digital, a fim 

de dificultar a localização de arquivos para auditoria; o interpretação padrão de que a LAI dá 

aos órgãos públicos 30 dias para fornecer informações, logo será usado o prazo máximo; a 

falta de padronização de procedimentos que dificulta o acompanhamento de demandas por 

funcionários novos ou de outros setores/órgãos; a publicação de leis, decretos e nomeações 

em datas de pouca visibilidade, como vésperas de feriados nacionais, etc.  

Existem, entretanto, uma série de argumentos para a manutenção do segredo nos 

assuntos públicos, entre os quais podemos citar: a segurança, a divulgação de informações 

sobre a economia nacional que podem favorecer a determinados agentes, como especuladores 

do mercado financeiro; a publicação de informações críticas sobre investigações e processos 

judiciais que pode favorecer a defesa dos culpados e até sua absolvição; o custo para tornar a 

informação pública acessível ao cidadão médio; e, por fim, as informações privadas dos 

cidadãos mantidas pelo Estado (GUTMANN & THOMPSON, 1996; BOBBIO, 1999).  

Então, qual seria a justificativa para advogar em favor de uma crescente abertura dos 
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governos em vista da transparência? Em 1999 Stiglitz, um pesquisador militante pelo direito à 

informação, propôs uma justificativa para a abertura: se é a população quem custeia a coleta 

de informações por parte do governo, estes dados pertencem a ela. Dois anos mais tarde, o 

mesmo autor reposicionou seu olhar para o cenário dos direitos, apontando como argumento 

mais convincente o de que “a participação significativa nos processos democráticos requer 

participantes informados. Ele afirma que a cultura do sigilo mina qualquer possibilidade de 

participação cívica relevante à medida em nega aos cidadãos o conhecimento das suas 

alternativas, seja no caso de eleições, de decisões sobre o local de instalação de um hospital, a 

venda de terrenos públicos ou a forma como serão contratados os serviços de transporte, entre 

infinitos outros temas.  

A propriedade do posicionamento de Stiglitz reside numa construção em torno do 

segredo, que ele chama de cultura do sigilo. Em diferentes trabalhos do autor sobre governo 

aberto e transparência, ele é enfático em frisar que, sim, há casos em que a retenção da 

informação é a melhor decisão para o bem da maioria. Por outro lado, nunca deixa de lembrar 

que em muitos governos, mesmo quando há uma política formal de abertura e transparência, 

há uma cultura organizacional do sigilo. Ou seja, os mecanismos implementados para que tal 

gestão possa se autodenominar aberta e transparente tem seu potencial deliberadamente 

mitigado a fim de manter a opacidade do sistema político.  

 

4.3 A caminho da accountability 

 

Autores democratas de diferentes correntes acadêmicas concordam em afirmar que o 

conhecimento é uma arma poderosa sem a qual o status de Estado democrático não pode 

nascer, se desenvolver ou se consolidar (MURDOCH, 1999; BERTOT et al, 2012). Essa é a 

ferramenta com cuja posse cidadãos e instituições privadas ou da sociedade civil organizada 

terão aumentadas a sua capacidade de avaliar e responsabilizar democraticamente os 

membros da gestão pública por suas ações (PIOTROWSKI e RYZEN, 2007; PÉREZ et al, 

2008, BERTOT et al, 2010). A essa possibilidade de acompanhar o funcionamento do 

governo e a ação dos agentes públicos, bem como demandar explicações e aplicar ou exigir 

que sejam aplicadas sanções caso necessário é dado o nome de accountability. O conceito foi 

expresso por Cross (2013) como uma ferramenta para verificar possíveis abusos de poder por 

parte de quem governa e assegurar que os tomadores de decisão respondam às exigências do 

público eleitor. Já em Curtin & Meijer (2006) a accountability se refere ao fato de os cidadãos 

(e seus representantes) terem chance de verificar o trabalho do governo, em particular, por 



49 

meio de informação pró-ativamente oferecida pelas instituições públicas. 

Por estas definições, fica claro que a accountability é um dos fins da abertura e da 

transparência, senão o principal deles. Neste ponto, o debate parece retornar à discussão dos 

anos 60 do século passado, quando o campo discutia a prestação de contas como um critério 

de qualidade dos governos democráticos. Clarke e Francoli, 2014, utilizam o trabalho os 

escritos de Parks (1957) para mostrar que a literatura da época se inclinava a contextualizar as 

discussões sobre acesso à informação e prestação de contas como parte dos objetivos de 

transparência dos governos. 

O conceito de accountability nasce no âmbito das finanças, indicando que um governo 

assim identificado é aquele capaz de manter saúde financeira do país. Entretanto, seu 

entendimento precisa ser mais amplo, associado a todo o processo de gestão, vez que o mau 

uso do dinheiro público está associado diretamente à não prestação de algum serviço ou não 

oferta de algum bem aos quais os cidadãos teriam direito. Assim, cidadãos enquanto 

indivíduos ou pessoas jurídicas devem poder atribuir aos governos a responsabilidade pelo 

mau uso da receita pública, quando aplicada com qualquer finalidade que não seja a 

salvaguarda dos interesses gerais do público, em detrimento dos interesses financeiros de 

poucos. (PERETZ & SCHROEDEL, 2009 in CHEN, 2012). 

Apesar da vasta discussão em torno de si, o termo ainda não tem uma tradução oficial 

para o português, lacuna apresentada pela primeira vez por Campos (1990), em artigo no qual 

afirmava não haver o conceito nem a palavra correspondente a accountability na língua 

portuguesa. O texto tratava das exigências para que a administração pública brasileira fosse 

“responsabilizável”, o que dependia do crescimento das ferramentas de controle social, da 

descentralização do poder estatal, da transparência e do ajuste aos valores sociais então 

contemporâneos. Tendo o assunto se tornado cada vez mais frequente na academia brasileira, 

especialmente nas áreas de administração pública, direito, ciência política e comunicação, 

alguns autores acham por bem substituí-lo pela palavra responsabilização (ROTHBERG, 

2008; FREITAS e DACORSO, ZUCCOLO et al, 2015, GOMES et al 2015). 

  



50 

5 DADOS ABERTOS PARA UM GOVERNO ABERTO? 

 

5.1 Conceitos essenciais dos dados governamentais abertos 

 

Os dados governamentais abertos podem ser definidos como “a exigência da 

divulgação pelos governos de dados oficiais de alta qualidade, completos e oportunos, na 

internet em formato digitalmente transferível, não proprietário e livre de licenças de uso ou 

compartilhamento” (PELED, 2013). Este conceito responde às demandas por acesso à 

informação já descritas no capítulo x desta dissertação, sob o argumento de que seja dado ao 

cidadão o direito de acessar dados que, pela natureza da república e da democracia 

representativa, são de sua propriedade, porém estão sob a custódia dos governos (AGUNE et 

al 2010; MARGETTS, 2011, VAZ et al, 2013; BATISTA, DA SILVA E MIRANDA, 2013).  

Este novo caminho de abertura para os governos, mais do que permeabilidade e 

responsividade, se mostrou essencialmente ligado às tecnologias digitais de comunicação. A 

associação da ideia de abertura aos dados governamentais se apoiou na posição defendida 

pela comunidade de software livre ao permitir que os cidadãos possam usar livremente os 

dados públicos colhidos e divulgados pelos governos. Inclusive, essa exposição é o que 

permite que tal informação seja acessada por desenvolvedores de web, estatísticos, militantes 

do conhecimento aberto, entre outros grupos, capazes de tornar esse bem público 

compreensível a seus “proprietários”. Essa derivação se deve a uma inspiração na filosofia do 

software livre (HARRISON et al, 2013), em que “usuários têm acesso e podem contribuir 

para o desenvolvimento do código de programas” (p. 4). 

Indo além dessa perspectiva, Yu e Robinson (2012) afirmam que os dados abertos 

devem ter foco em dados brutos, ainda não processados, que permitam uma multiplicidade 

de mediações e interpretações e, assim, forneçam aos indivíduos a oportunidade de chegar às 

suas próprias conclusões. Essa abordagem busca proteger a sociedade civil de receber dados 

enviesados a partir de uma perspectiva de interesse da administração pública ou de seus 

funcionários. Sobre isso, Bowker (2005) afirma que o valor dos dados está no seu 

processamento e que este deve ser sempre cuidadoso, permitindo sua interpretação a partir de 

diferentes perspectivas, favorecendo assim o debate democrático.  

Numa definição que congrega as duas abordagens supracitadas, Weinstein e 

Goldstein (2012) dizem que a expressão open government data se refere aos dados brutos 

gerados ou armazenados pela administração pública, disponibilizados online por decisão 

interna ou sob solicitação da sociedade civil, em formato processável e com licença livre 
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para utilização.   

Os dados abertos são, numa visão prática, uma metodologia para a publicação de 

dados do governo em formatos reutilizáveis, visando o aumento da transparência e a maior 

participação política por parte do cidadão, além de gerar diversas aplicações desenvolvidas 

de forma colaborativa pela sociedade (OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION, p.04). 

Por esta última concepção, se percebe que as iniciativas de dados abertos podem ter 

como justificativa e objetivo final o empoderamento dos cidadãos, através do incremento da 

transparência na gestão pública, do favorecimento da accountability, do estímulo à 

participação ou, simplesmente, da disponibilização de um maior conjunto de informações, 

propiciando uma melhor formação da opinião da sociedade (HANSON, 2004).  

Esta visão dos dados abertos termina por permitir que iniciativas de diferentes 

governos sejam feitas com abordagens completamente diversas, ou ainda que um mesmo 

governo realize ações descoordenadas neste campo. Para que haja integração, é 

imprescindível uma política de estado que embase os dados abertos. Essa é a perspectiva 

defendida por Zuiderwijk e Janssen (2013), para quem: 

 
uma política de dados abertos é importante na sua proposta de garantir a longo 
prazo transparência às informações governamentais, o que é um pilar fundamental 
da democracia, além de aumentar a participação, empoderamento, inclusão social e 
estimular o crescimento econômico (p. 17, tradução nossa). 

 

Como forma de ajudar a balizar as ações de dados abertos ao redor do mundo, a Open 

Knowledge Foundation (OKF), através de seu grupo de trabalho “Open Government Data”, 

estabeleceu oito requisitos para que os dados sejam considerados abertos. Este é sem dúvida 

o conjunto de parâmetros mais utilizado globalmente, tanto na academia quanto no mercado, 

para a definição dos dados abertos: 

1) Devem ser brutos; 

2) Devem ser padronizados e acessíveis (não demandar adaptações por parte do 

usuário); 

3)  Devem ser estruturados; 

4) Devem ser abertos a todos (não demandar cadastro); 

5) Não devem usar formatos proprietários; 

6) Não devem ter restrição de direito autoral; 

7) Devem ser atuais; 

8) Devem ser heterogêneos, ou seja, tratar sobre diferentes temas. 
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5.2 Abertura para quem? 
 

A euforia em torno dos dados governamentais abertos repete, com algumas 

diferenças, aquela que tomou conta da academia e da sociedade civil organizada quando da 

massificação da internet e também do conceito de transparência pública. O que ocorreu foi 

disseminação de um significado um tanto vago da abertura de dados, com pouca reflexão 

sobre seus objetivos, custo-benefício, executabilidade e prioridade dentro de programas 

amplos de abertura e transparência que visassem a participação e o controle social na esfera 

política. 

Mais do que o conceito de dados abertos, é preciso colocar em questão o que o 

mercado e o próprio ambiente público tem entendido como governo aberto. O conceito o 

popular de governo aberto associado ao controle social e accountability emergiu após a 2ª 

Guerra Mundial. Habituado à naturalidade do sigilo em tempos de guerra, o governo norte-

americano continuou conduzindo seus negócios sem qualquer acesso da população. Mas, 

com a evolução da comunicação de massa, houve um movimento de cobrança por 

transparência que culminou na publicação do Freedom of Information Act em 1966. A partir 

de então, e por décadas, o conceito de governo aberto foi direcionado ao acesso à informação 

governamental antes restrita. 

O termo apareceu pela primeira vez através de Wallace Parks, conselheiro do 

Congresso Americano nos anos 50, que trabalhou na construção do texto do Freedom of 

Information Act (FOIA, 1966), mas a atribuição se deve a um artigo publicado postumamente, 

em 1957: The Open Government Principle: Applying the Right to Know Under the 

Constitution. Embora o texto não se concentre no conceito de governo aberto, a expressão 

aparece diversas vezes se referindo uma responsabilidade objetiva do poder público, 

defendendo que a abertura e a disponibilidade de informações são de interesse público e 

devem ser regra geral de um bom governo, comprometido com os princípios democráticos. O 

assunto ficou então adormecido, tendo voltado ao centro dos debates sobre administração 

pública em 2008, na primeira campanha de Barack Obama à presidência dos Estados Unidos. 

À época, sua equipe optou por um uso mais ambicioso do termo, que viria a se popularizar, 

estreitamente ligado às tecnologias digitais e associado aos movimentos de software livre e 

dados abertos, advogando que a internet poderia elevar a gestão pública a um novo patamar 

em termos de eficiência e inovação (CLARKE & FRANCOLI, 2014). 

Entretanto, tal ambição por uma ideia que fosse a solução definitiva para o governo 

do futuro revelou um conceito excessivamente vago, incapaz de responder a 
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problematizações mais complexas, como o grau de engajamento dos governos na abertura e a 

própria utilidade deste tipo de acesso dado aos cidadãos. O termo governo aberto poderia 

referir-se à permissão de download de dados, oferta de informação bruta, divulgação de 

dados econômicos ou sobre o governo e o uso de tecnologias digitais para inovação na 

administração, o que poderia ser chamado de governo eletrônico, mas não necessariamente 

de governo aberto ou democracia digital. Assim, o termo, uma definição amorfa que pode 

significar quase qualquer atitude que envolva a divulgação de informações governamentais, 

resumiu-se à “última moda em gestão pública” (YU & ROBINSON, 2012, p. 205), como foi 

levantado pelos dois autores citando uma fala de Nathaniel Heller18: 
A explicação óbvia porquê os “dados abertos” recebem tanta atenção no contexto de 
“governo aberto” é que é a reforma mais sexy e rápida em oferta. É muito mais legal 
(e francamente menos politicamente controverso) para qualquer governo colocar 
suas bases de dados em saúde online do que é, para o mesmo governo, prover uma 
maior transparência no financiamento de partidos políticos em seu país. […]. Os 
dados abertos podem ser uma saída fácil para alguns governos de evitar reformas de 
abertura muito mais duras, e provavelmente mais transformadoras, que 
provavelmente deveriam estar no topo de suas listas de prioridades. […]. Quando 
vejo o novo portal de dados abertos do governo do Quênia, só posso imaginar se o 
tempo, as despesas e o capital político dedicados a construir aquele website foram 
realmente o melhor uso para esses recursos. (p. 204) 

 

Embora possa ser interpretado como excessivo, o discurso de Heller encontra eco na 

realidade global dos governos que se dizem abertos. Em muitos casos, embora a cultura de 

abertura seja restrita na prática, é matéria prima de muita propaganda política, antes e depois 

das eleições. Até mesmo as organizações que funcionam no âmbito da abertura e da 

transparência parecem estar perdidas em relação ao seu objeto de trabalho. A Open Govern 

Partnership (OGP) aceita em sua composição países qualquer país que cumpra condições 

mínimas de accountability19, o que inclui países considerados não-livres (Azerbaijão e 

Jordânia) ou parcialmente livres (Albânia, Bósnia, Colômbia, Costa do Marfim, Filipinas, 

Guatemala, Honduras, Indonésia, Quênia, Macedônia, Malaui, México, Moldávia, Papua 

Nova Guiné, Paraguai, Serra Leoa, Sérvia, Sri Lanka, Tanzânia, Turquia e Ucrânia) pela 

Freedom House20 (PELED, 2013).  

                                                
18 Diretor da ONG Global Integrity e participante de destaque na criação da Open Government Parnership, 
respondendo a uma pergunta sobre o lançamento do portal de dados abertos do Quênia. 
19 Publicação em prazos corretos de documentos orçamentários básicos, existência de uma lei de acesso à 
informação, divulgação de requisitos de combate à corrupção entre os funcionários públicos e medidas de 
promoção de participação dos cidadãos. (OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP) 
20 Organização não governamental fundada em 1941 que se autodenomina “de vigilância independente dedicada 
à expansão da liberdade e da democracia em todo o mundo”. O argumento de sua atuação é o de que a liberdade 
só é possível em ambientes políticos democráticos onde os governos são responsáveis perante seu próprio povo; 
o Estado de Direito prevalece; e liberdades de expressão, de associação e de crença, bem como o respeito pelos 
direitos das minorias e das mulheres, são garantidos. (FREEDOM HOUSE) 
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A crítica ao uso de um conceito difuso como a panaceia da gestão pública gira, mais 

das vezes, em torno do aperfeiçoamento dos serviços públicos visando à melhoria da imagem 

do governo, mas pouco se volta a uma real transformação na cultura administrativa, com 

mudanças estruturais que promovam a transparência e a receptividade à colaboração e à 

participação (HANSON et al., 2014). 

Por outro lado, aquilo a que as políticas de dados abertos não se propõem, mas fazem 

muito bem, é beneficiar organizações privadas interessadas em dados com fins comerciais. 

Com grande capacidade de desenvolvimento e integração de dados, grandes empresas do 

campo de tecnologias da informação, saúde e marketing podem hoje extrair daí 

conhecimento antes impensável. Na visão de Bates (2012), o que muitos programas de dados 

abertos fazem é fornecer subsídios gratuitos para grandes corporações que não precisam mais 

pagar por dados.  

Além do mais, pesquisas apontam que uma política de abertura mal planejada reduz a 

confiança da população no governo com a divulgação de dados que sugerem o desperdício de 

recursos públicos. Algumas vezes a desconfiança faz sentido, porém, em muitas situações a 

falta de contextualização dos dados gera interpretações equivocadas. Ao mesmo tempo em 

que a sociedade não está mais disposta a aceitar um Estado paternalista no estilo “eu que 

sei”, em certos casos o público não está capacitado para compreender a informação ofertada, 

e ocasionalmente, os governos precisam parar de se explicar e assumir seu papel de liderança 

(BANNISTER & CONNOLLY, 2011). 

 	  

5.3 Governo 2.0: produção colaborativa de conhecimento 
 

Uma visão renovada do conceito de governo aberto com foco na transparência deve 

levar em conta o lugar da sociedade na demanda e consumo de informações públicas, bem 

como na colaboração com a construção democrática. Suplantando a ideia de dados 

governamentais abertos, o pensamento no campo foi tocado pela necessidade de engajamento 

dos cidadãos na gestão das cidades e solução de problemas que os afetam diretamente. Os 

programas de abertura de governo passam, portanto, a prescindir de uma transparência efetiva 

que permita, a partir do conhecimento, a participação dos cidadãos em debates de interesse 

comum (EVANS & CAMPOS, 2013). Assim, a história da democracia dá mais um passo 

rumo à construção da esfera pública qualificada idealizada por Habermas. 

Este novo momento da governança eletrônica pública está diretamente ligado à 
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popularização de diversas ferramentas de comunicação em plataforma Web, em especial, os 

sites e aplicativos de redes sociais que permitem o acesso, a participação e a colaboração do 

público externo ao sistema político institucional. Consolidando esse pensamento, Lee e Kwak 

(2012) propõe um Modelo de Maturidade do Governo Aberto dividido em cinco fases:  

1. Condição inicial – Há pouca abertura governamental e as mídias sociais quase não 

são utilizadas, desencadeando a falta de interação com os cidadãos; 

2. Transparência de dados – O uso das mídias sociais como ferramenta de abertura é 

limitado, mas contribui para a ampliação da transparência dos processos e divulgação online 

de dados relevantes para o público, como os referentes à saúde e educação; 

3. Participação aberta – Enquanto o nível 2 trata de abertura de dados, o 3 trata da 

expressão cidadã e da abertura de ideias e conhecimento, utilizando ferramentas de bate-papo, 

blogs, sites de redes sociais em geral, compartilhamento de fotos e vídeos, etc.; 

4. Colaboração aberta – Estimula a cooperação entre órgãos governamentais, cidadãos 

e o setor privado, engajados na criação de produtos específicos (leis, regulamentações, 

eventos, aplicativos de código aberto, etc.);  

5. Engajamento global – Une transparência, participação e colaboração para o 

engajamento político público ideal, incluindo dois pilares: o acesso universal por dispositivos 

móveis (ubiquidade) e a plena integração dos dados governamentais, ferramentas e serviços 

voltados ao público, favorecendo a usabilidade. 

O modelo proposto pelos autores a partir da análise de iniciativas de governo aberto 

em curso pretende mostrar que, ainda que a abertura governamental não ocorra de forma 

rápida e sem percalços, a evolução a partir de ações elementares tente a evoluir para além da 

mera divulgação de dados, possibilitando real incremento da participação cívica na esfera 

pública política. Parece estar claro para eles que a tarefa é árdua, e que a evolução de um a 

outro nível, mais do que ser lenta, pode nunca acontecer. Ainda assim, cada avanço deve ser 

considerado por seus benefícios individuais. 

Numa visão menos otimista a partir da análise do programa Open Data 1.0, do 

governo Obama, Peled (2013) não confirma a expectativa de que as pessoas usariam o 

sistema para "fazer coisas maravilhosas" (Berners-Lee, 2010). O autor defende que, por 

motivos que devem ser descobertos através de pesquisas que levem em conta o ponto de vista 

do público, quem mais se utiliza dos grandes sistemas de abertura são as empresas, citando 

como exemplo corretores de imóveis que  manipulam mapas para não mostrar vizinhanças 

violentas a seus clientes e faculdades privadas que manipulam dados federais para atrair 

estudantes. Para ele, há uma tendência ainda não explicada de que tais programas resultem 
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numa bolha de política, ou seja, quando uma nova política é cercada de grandes expectativas 

sem qualquer garantia de cumprimento, e cuja frustração pode resultar em enormes danos ao 

sistema político como um todo.  

Mesmo para os autores mais críticos, entretanto, abrir mão de programas de 

transparência e abertura não é uma proposta. A ideia é que se parta de uma forte política de 

governo voltada à transparência para a proposição de metas e cronogramas realistas, sempre 

acompanhados de ferramentas que aproximem o cidadão do processo, até que ele esteja 

pronto para integrá-lo como agente, e não apenas como receptor ou objeto.  

Na conjuntura atual, esse processo passa sem dúvida pela utilização da Web 2.021 e 

suas ferramentas (blogs, wikis, bookmarking social, serviços de compartilhamento de mídia, 

ferramentas de edição colaborativa e sites de redes sociais). Cabe aqui lembrar que, embora 

parte desta tecnologia já estivesse disponível quando da presença da “Web 1.0”, no novo 

cenário há novidades em termos de complexidade de comunicação e facilidade de uso, bem 

como a concepção de padrões, modelos de negócios, práticas e filosofias” (BERTOT et al, 

2010b). Quando se trata especificamente das mídias sociais, vem à tona o potencial de 

interação entre usuários e a criação e referenciamento de conteúdo criado por eles, o que 

favorece a expressão e participação identificadas por Lee & Kwak (2012). 

Delineia-se aqui a ideia de que, na sociedade da informação, nenhum dos conceitos já 

descritos – publicidade, abertura, transparência, participação, accountability – pode se 

concretizar de forma independente. A conexão entre a abertura de dados e a transparência, 

especialmente, pode ser vista numa relação de causalidade, onde o ato de franquear o acesso 

aos dados governamentais de forma ilimitada (normativamente falando) enfraquece barreiras 

históricas à participação e ao controle social a partir de informação relevante para o exercício 

pleno da cidadania. É o que insinua Bobbio (1987) ao afirmar que a efetividade do Estado 

democrático “exige que o poder seja visível” e “as reuniões da assembleia devem ser abertas 

ao público de modo a que qualquer cidadão a elas possa ter acesso”. Neste sentido, tanto a 

transparência, vista como exposição de informação pública de forma inteligível pelo cidadão 

médio, quanto a abertura de dados governamentais brutos, que exigem habilidades específicas 

para se transformarem em conhecimento, são passos essenciais no caminho para a 

materialização da accountability. 

Está assim posto que, mais do que uma exigência da sociedade ávida por participação, 

                                                
21 Web 2.0 é um paradigma tecnológico que se refere ao desenvolvimento de tecnologias baseadas na web com 
base nas idéias de design flexível, rica interação, colaboração, transparência, fortalecimento da comunidade, e 
usabilidade. Fonte: Bertot et al, 2010b 
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os mecanismos de accountability devem ser uma oferta antecipada da administração pública, 

entendendo o acesso à informação não só como demanda, mas antes como direito. Entretanto, 

assim como não há automatismo entre as possibilidades tecnológicas da Web 2.0 e a 

participação política, também não é possível dizer que a adoção de mecanismos de controle 

externo não é sinônimo de exercício real deste mesmo controle e atribuição de 

responsabilidade aos praticantes de atos de improbidade administrativa, corrupção, etc.  

 Se o objetivo em causa é o fortalecimento da qualidade do Estado democrático a partir 

da deliberação qualificada e da tomada de decisão embasada em informações, há três 

características essenciais: que ele seja colaborativo, participativo e transparente. Neste 

sentido, o conceito de governo aberto parece ser o guarda-chuva ideal, capaz de abranger uma 

administração pública inovadora e aberta à colaboração, possibilitando o fortalecimento de 

sistemas democráticos mais deliberativas e participativos, apoiados numa esfera pública 

pluralista (HANSON et al, 2014). 
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6 METODOLOGIA DE ANÁLISE DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E DA 

QUALIDADE DE DADOS ABERTOS NOS PORTAIS DAS CAPITAIS 

BRASILEIRAS 

 

 6.1 O objeto 

Nesta pesquisa, será utilizada a definição de portal público feita por Akutsu & Pinho 

(2002), onde afirma que: 
Um portal é uma página na Internet a partir do qual todos os serviços e informações 
da entidade podem ser acessados. É também um “cartão de visitas”, um “palanque 
eletrônico”, que permite divulgar ideias 24 horas por dia, todos os dias da semana; é 
ainda um canal de comunicação entre governos e cidadãos que possibilita a estes 
exercitar a cidadania e aperfeiçoar a democracia. (AKUTSU & Pinho, 2002, p.725) 

Para a análise aqui proposta foram selecionados os portais oficiais dos executivos 

municipais e os sites de seus programas de abertura de dados (quando havia) de todas as 

capitais brasileiras, inclusive a do Distrito Federal. Uma vez que a proposta era replicar uma 

metodologia já utilizada para observar a evolução de seus resultados, o corpus foi o mesmo 

definido por Amorim (2012).  

Independentemente da replicação do corpus, é importante relembrar que os portais 

municipais são os espaços virtuais de intensa conexão entre cidadãos e governos, uma vez que 

é nas instâncias locais de poder que se dá a relação mais próxima entre essas duas classes: os 

atores políticos e os atores sociais. Essa suposição se baseia na notável transferência do 

comando das políticas públicas para os municípios, num caminho de descentralização, que 

vem a confirmar o “argumento de restrição e multiplicação dos centros de poder” de Bobbio 

(1999), segundo o qual este caminho possibilita o maior escrutínio dos negócios públicos pela 

sociedade e minimiza o espaço que resta aos negócios públicos feitos em segredo. 

Através dos mecanismos comuns de buscas na web, foram registrados os endereços 

eletrônicos de todos os portais a serem analisados na pesquisa. Como é possível observar na 

tabela 1, ao todo foram localizados portais municipais das 27 capitais brasileiras e portais de 

dados abertos ou congêneres em apenas nove destes casos.  

Cidade 
 

Portal Oficial Portal de Dados Abertos 
Aracaju (SE) www.aracaju.se.gov.br -- 
Belém (PA) www.belem.pa.gov.br -- 
Belo Horizonte (MG) www.pbh.gov.br -- 
Boa Vista (RR) www.boavista.rr.gov.br -- 
Brasília (DF) www.df.gov.br -- 
Campo Grande 
(MS) 

www.pmcg.ms.gov.br -- 
Cuiabá (MT) www.cuiaba.mt.gov.br -- 



59 

Curitiba (PR) www.curitiba.pr.gov.br www.curitiba.pr.gov.br/dadosabertos 
Florianópolis (SC) www.pmf.sc.gov.br -- 
Fortaleza (CE) www.fortaleza.ce.gov.br dados.fortaleza.ce.gov.br/portal/ 
Goiânia (GO) www.goiania.go.gov.br -- 

João Pessoa (PB) www.joaopessoa.pb.gov.br transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/dadospub
licos/ 

Macapá (AP) www.macapa.ap.gov.br -- 
Maceió www.maceio.al.gov.br geo.seplande.al.gov.br/simfacil/web/index.ph

p Manaus (AM) www.manaus.am.gov.br -- 
Natal (RN) natal.rn.gov.br Em desenvolvimento. 
Palmas (TO) www.palmas.to.gov.br -- 
Porto Alegre (RS) www2.portoalegre.rs.gov.br www.datapoa.com.br 
Porto Velho (RO) www.portovelho.ro.gov.br -- 
Recife (PE) www2.recife.pe.gov.br  dados.recife.pe.gov.br 
Salvador (BA) www.salvador.ba.gov.br -- 
São Luís (MA) www.saoluis.ma.gov.br -- 

São Paulo (SP) www2.saopaulo.sp.gov.br  www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/
desenvolvimento_urbano/dados_abertos 

Teresina (PI) www.teresina.pi.gov.br -- 
Rio Branco (AC) www.riobranco.ac.gov.br -- 
Rio de Janeiro (RJ) www.rio.rj.gov.br data.rio.rj.gov.br 
Vitória (ES) www.vitoria.es.gov.br www.vitoria.es.gov.br/vitoriaemdados 

Tabela 3. Lista de capitais e seus respectivos portais municipais e de dados abertos. 

Dispensada a discussão sobre a importância da revisão de literatura, esta pesquisa 

apoia a validade da pesquisa exploratória na ideia de que através dela é possível produzir um 

instrumento de pesquisa adequado aos fatos disponíveis. Segundo Piovesan e Temporini 

(1995), “quanto mais ajustado à realidade, mais capaz será o instrumento de relatar com 

precisão melhores respostas”. 

 

6.2 A navegação orientada 

 

Tanto na fase exploratória quanto na de coleta dos dados definitivos, foi utilizado o 

mesmo procedimento de navegação orientada. Inicialmente, uma pesquisa exploratória foi 

realizada entre os dias 10 e 16 de março de 2015, a fim de avaliar a atualidade da metodologia 

do ITD e testar os critérios definidos para a avaliação da eficácia digital dos portais de dados 

abertos. Confirmada a possibilidade de se utilizar as duas ferramentas, avançou-se para a 

etapa da coleta de dados. 
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A avaliação dos portais, realizada entre os dias 25 de março e 20 de abril de 2015, 

baseou-se na metodologia proposta por Amorim (2012), a fim de encontrar ITD de cada 

capital brasileira através de seus portais. A navegação em cada site foi, com duração de uma 

hora e vinte minutos a três horas e 15 minutos, variando de acordo com a arquitetura, 

extensão e complexidade de cada website. Os dados de data e duração, bem como a análise de 

cada quesito proposto no ITD e suas respectivas avaliações foram registrados numa planilha 

customizada para este fim (figura 1), fornecida pela própria autora da metodologia. Além de 

assinalar o valor numérico correspondente à análise em questão, foram feitas notas detalhadas 

sobre os diferentes itens a fim de subsidiar a descrição nos casos e discussão dos resultados. 

Como complemento da navegação, foram feitos alguns usos simulados de serviços e 

aplicativos disponíveis nos portais, a fim de checar sua real disponibilidade. 

	  
Figura 1. Visão da planilha utilizada durante a navegação orientada. 

 

6.3. Os critérios de avaliação 

 

Para chegar a esse indicador final, a metodologia leva em conta, para cada portal, 

aspectos essenciais, abrangendo informações e serviços previstos na legislação brasileira, e 

aspectos desejáveis, incluindo elementos de comunicação política, governança, interação, 

participação e controle sociais em conformidade com a literatura acadêmica do campo e 

requisitos apontados por organizações privadas e do terceiro setor. 

Após o registro das informações de identificação da cidade, as 51 variáveis envolvidas 

na aferição do ITD aparecem agrupadas em três dimensões (informações gerais, informações 
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e serviços técnicos e informações e serviços específicos) e dez categorias de análise, como 

está detalhado na tabela 4.  

São considerados aqui aspectos como a existência e a utilização de mecanismos que 

permitam ao cidadão enviar e acompanhar suas demandas on-line, a forma e os conteúdos das 

informações, os aplicativos que tornem possível a seleção, votação, posicionamento e 

proposição on-line de cidadãos de um bairro ou cidade sobre determinados projetos, bem 

como o próprio acompanhamento desses grupamentos sociais com relação aos expedientes de 

informação dos negócios públicos, como, por exemplo, as diversas audiências públicas, 

deliberativas ou não. 

DIMENSÃO 1: informações gerais 
Categoria de análise: Cidade 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
Produto interno bruto (PIB) 
População 

Categoria de análise: Internet 
Endereço eletrônico do portal 
Existência de portal da transparência 
Visibilidade do portal da transparência 

DIMENSÃO 2: informações e serviços técnicos 
Categoria de análise: usabilidade 

Mecanismos de busca 
Mapa do site 
Reconhecimento e orientação do sistema 
Interface 

Categoria de análise: acessibilidade 
Idiomas 
Acesso a portadores de necessidades especiais 
Multiplicidade de acesso 
Flexibilidade e eficiência do portal 
Código fonte e desenvolvedor do sistema 

Categoria de análise: hiperlink 
Link para órgãos de apoio 
Link para organismos reguladores 
Link para transparencia.gov 
Link para organismos da sociedade civil organizada 

DIMENSÃO 3: informações gerais 
Categoria de análise: informações contextuais 

Lista das autoridades   
Disseminação da informação   
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Conselhos municipais   
Ouvidoria 

Categoria de análise: informações e serviços institucionais 
História da cidade   
Instruções para uso do portal   
Legislações do município   
Funcionamento do município   
Meios de participação   
Programas e projetos do município   
Plano diretor de desenvolvimento urbano 

Categoria de análise: informações financeiro-orçamentárias 
Diretrizes orçamentárias 
Responsabilidade fiscal 
Despesas e receitas em tempo real 

Categoria de análise: informações administrativas 
Decisões governamentais 
Pronunciamentos 
Folha de pagamento 
Licitações 
Funcionamento do município   
Espaços de participação   
Acompanhamento das políticas 

Categoria de análise: comunicação com o público 
Meios de contato 
Redes sociais   
Correio eletrônico   
Agenda pública   
Agenda do governo 
Manutenção do diálogo 

Categoria de análise responsividade 
Proatividade 
Atendimento on-line 
Respostas das autoridades   
Perguntas e respostas 
Debate prévio   
Avaliação dos serviços do governo   
Suporte ao usuário   
Acompanhamento das demandas 

Tabela 4. Dimensões, categorias e indicadores que compõe o Índice de 
Transparência Digital. 

O objetivo desta organização foi, como defendido por Lazarsfeld em 1979, decompor 
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um conceito, no caso, a transparência digital, em parâmetros mensuráveis. Há que se dar 

especial importância ao conhecimento do pesquisador acerca do tema, para que seja possível 

selecionar as propriedades ótimas para a observação do conceito/objeto, a fim de produzir um 

índice (síntese de indicadores) capaz de fornecer compreensão clara a conceitos complexos.  

A proposta metodológica de Lazarsfeld para a elaboração de índices, bastante utilizada 

ainda hoje, segue quatro etapas básicas: a representação do conceito, especificação dos 

conceitos até que se encontre dimensões a analisar, eleição de indicadores observáveis e, por 

fim, a elaboração do índice através de valores atribuídos. No caso do ITD, os indicadores 

podem contar com dois (localizado ou não localizado), três (muito bom, regular, não existe) 

ou cinco conceitos (muito bom, bom, regular, fraco e não existe). Para permitir o tratamento 

dos dados, estes conceitos seguem a codificação abaixo: 

 

 Para dois conceitos Pontuação 
Não localizado 0 
Localizado 4 
Para três conceitos Pontuação 
Não existe 0 
Regular 2 
Muito bom 4 
Para cinco conceitos Pontuação 
Não existe 0 
Fraco 1 
Regular 2 
Bom 3 
Muito bom 4 

Tabela 5. Codificação usada no processo de análise das dimensões do ITD. 

Para chegar ao índice final com a ponderação adequada, cada indicador recebeu pesos 

específicos para os diferentes conceitos e categorias de análise. A atribuição de pesos leva em 

conta a classificação dos indicadores entre essenciais e desejáveis.  Os desejáveis são 

prioritários para “a elevação do nível de desenvolvimento do portal em relação à 

transparência”22, e assim recebem maior peso, e os essenciais, que devem ser atendidos por 

força da lei, por sua natureza, têm menor peso”23.  

Ao final da avaliação através da fórmula do ITD, cada município, através de seu portal 

oficial, pode receber uma das seguintes avaliações: 4 a 3,2 - TA – transparência avançada; 

                                                
22 AMORIM, 2012. 
23 O detalhamento da fórmula do índice de transparência pode ser verificado em Amorim 2012. 
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3,1 a 2,4 - TS – transparência significativa; 2,3 a 1,6 - TM – transparência moderada; 1,5 a 

0,8 - TF – transparência fraca; Abaixo de 0,7 - TI – transparência inexistente. Para a 

atribuição do conceito global, foi considerada a escala de pontuação apresentada na tabela 

acima.  

 

6.3.1 Detalhamento das dimensões e categorias de análise 

 
A avaliação e valoração dos portais em cada dimensão e categoria seguiu as 

orientações de Amorim (2012), que serão detalhadas em seguida, sempre na seguinte ordem: 

citação dos itens a identificar, guia de conceitos e tabela de pesos. 

a) Categoria cidade 

· Nome da cidade 

· Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e Produto Interno Bruto (PIB) per 

capita 

· Número de habitantes 
 

Aspectos avaliados Critérios de análise 
Cidade Sem conceito* 
Índice de desenvolvimento humano (IDH) Sem conceito* 
Produto interno bruto (PIB) Sem conceito* 
População Sem conceito* 
Quadro 1. Aspectos avaliados na categoria cidade. * Não foi atribuído conceito porque  
estes dados não têm como fontes os portais analisados. 

 

b) Categoria internet 

· Endereço eletrônico do portal; 

· Existência de portal da transparência a partir do portal da cidade pesquisada; 

· Visibilidade dada ao portal da transparência na página do website. 
 

 

Aspectos avaliados Critérios de análise 

Endereço eletrônico 
do portal (essencial) 

Localizado – quando o endereço do site pode ser localizado pelos 
três motores de busca da internet (Google, Yahoo e Bing). 
Não localizado - quando o endereço do site não pode ser 
localizado pelos motores de busca. 
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Portal da 
transparência 
(desejável) 

Localizado – quando existe link para portal da transparência 
dentro do site da prefeitura. 
Não localizado - quando não existe link para portal da 
transparência dentro do site da prefeitura. 

Visibilidade do 
portal da 
transparência 
(desejável) 

Muito bom – o link do portal da transparência no site da 
prefeitura favorece a visibilidade e está localizado na página 
principal.  
Bom –o link do portal da transparência está em menu na página 
principal. 
Regular – quando a localização do portal da transparência no site 
da prefeitura está em um menu secundário da página principal. 
Fraco - a localização do portal da transparência requer o uso de 
mecanismo de busca no site. 
Não existe - quando não há portal da transparência no site. 

Quadro 2. Aspectos avaliados na categoria internet. 

Aspectos avaliados Pesos 
Endereço eletrônico do portal 2 
Existência de portal da transparência 4 
Visibilidade do portal da transparência 4 

   Tabela 6. Pesos dos indicadores na categoria internet. 

 

c) Categoria usabilidade 

· Existência de mecanismo de busca no site na página principal e páginas secundárias; 

· Existência de mapa do site na página principal; 

· Organização hierárquica das informações, navegação entre as seções do site, identificação e 

referências para contato; 

· Aspecto visual do site; elementos de informação; a distinção visual entre elementos de 

interface, de navegação e de conteúdo; variações de hierarquia tipográfica. 
 

Aspectos 
avaliados 

Critérios de análise 

Mecanismos de 
busca (desejável) 

Muito bom – quando o portal fornece mecanismo de busca na 
página principal com ferramentas de busca avançada. 
Regular - quando o portal fornece mecanismo de busca na página 
principal, sem pesquisa avançada. 
Não existe - quando não existe mecanismo de busca na página 

principal. Mapa do site 
(desejável) 

Localizado – quando o portal fornece mapa do site. 
Não localizado - quando o portal não fornece mapa do site. 
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Reconhecimento e 
orientação do 
sistema (desejável) 

Muito bom – as páginas possuem títulos de identificação nas 
barras de janela e na área de conteúdo; a organização hierárquica 
das informações favorece a aprendizagem e memorização; há 
facilidade de navegar entre as seções a partir de qualquer página e 
o site fornece identificação da instituição e referências para contato 
em todas as páginas. 
Bom – as páginas possuem títulos de identificação nas barras de 
janela; a organização hierárquica das informações favorece a 
memorização; a facilidade de navegar entre as seções requer 
retorno à página inicial; e o site fornece identificação e referências 
para contato em algumas páginas. 
Regular - reconhecimento e orientação do sistema são limitados 
pela dificuldade de identificar os títulos das páginas; as 
informações não estão organizadas hierarquicamente, é difícil 
navegar entre as páginas e falta a identificação da instituição nas 
páginas e as referências de contato. 
Fraco – reconhecimento e orientação do sistema são muito; as 
informações totalmente desorganizadas, é difícil a navegação entre 
as páginas e falta, em todas as páginas, a identificação da 
instituição e as referências de contato. 
Não atende – não há condições de reconhecer conteúdo e se 
orientar na navegação. 

Interface 
(desejável) 

Muito bom – o aspecto visual do site é atraente e adequado; os 
elementos de informação estão dispostos de forma organizada e 
racional; há boa distinção visual entre elementos de interface, 
navegação e conteúdo; há variações tipográficas para distinguir as 
partes do texto de forma clara e organizada. 
Bom – o aspecto visual do site é adequado; os elementos de 
informação estão dispostos de forma organizada; há distinção 
visual entre diferentes elementos de interface, navegação e 
conteúdo; as variações tipográficas não facilitam a distinção das 
partes do texto. 
Regular -  o aspecto visual do site não é adequado; os elementos 
de informação estão dispostos nas páginas de forma organizada; há 
distinção visual entre os diferentes elementos de interface, 
navegação e conteúdo; as variações tipográficas não facilitam a 
distinção das partes do texto. 
Fraco – o aspecto visual do site não é adequado; os elementos de 
informação não estão dispostos nas páginas de forma organizada; 
há distinção visual entre os diferentes elementos de interface, 
navegação e conteúdo; as variações tipográficas não facilitam a 
distinção das partes do texto. 
Não existe - os elementos da interface não favorecem o uso e 
movimentação. 

  Quadro 3. Aspectos avaliados na categoria usabilidade. 

Aspectos avaliados Pesos 
Mecanismos de busca 3 
Mapa do site 3 
Reconhecimento e orientação do sistema 2 
Interface 2 

  Tabela 7. Pesos dos indicadores na categoria usabilidade. 

 
d) Categoria acessibilidade 
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Durante a navegação, buscou-se: 

· Disponibilidade de outros idiomas; 

· Acesso a portadores de necessidades especiais; 

· Possibilidade de acesso por dispositivos móveis; 

· Eficiência em relação ao acesso ao conteúdo, consultas futuras e impressão; 

· Informação de linguagem de programação e desenvolvedor do portal. 
 

Aspectos 
avaliados 

Critérios de análise 

Outros 
idiomas 
(desejável) 

Muito bom – quando o portal oferece ao usuário opção de outros 
idiomas. 
Regular - quando há a opção de idiomas em página secundária. 
Não existe - quando não há opção de outros idiomas. 

Acesso a 
portadores de 
necessidades 
especiais 
(essencial) 

Muito bom – quando há funcionalidades de acesso de portadores 
de necessidades especiais e certificação por órgão específico. 
Regular - quando há funcionalidades para o acesso de portadores 
de necessidades especiais. 
Não existe - quando não há opção para o acesso de portadores de 
necessidades especiais. 

Multiplicidade de 
acesso (desejável) 

Muito bom – quando o portal fornece aplicativos para que o 
usuário possa acessá-lo através de dispositivos móveis. 
Regular - quando alguns serviços podem ser acessados por 
dispositivos móveis. 
Não existe - quando o portal não oferece aplicativos para acesso 
através de dispositivos móveis. 

Flexibilidade e 
eficiência do 
portal 
(desejável) 

Muito bom – o site permite atingir o conteúdo de interesse com 
um mínimo de cliques; permite fazer bookmark das páginas para 
consulta futura; as páginas do site imprimem sem perder 
formatação. 
Bom – o site permite atingir o conteúdo de interesse com mais de 
três cliques; permite fazer bookmark das páginas para consulta 
futura; páginas do site imprimem, mas perdem a formatação. 
Regular - o site permite atingir o conteúdo de interesse com mais 
de quatro cliques; não permite fazer bookmark das páginas para 
consulta futura; as páginas imprimem com perda da formatação. 
Fraco - o acesso ao conteúdo de interesse do site é difícil; não 
permite fazer   bookmark das páginas para consulta futura; não é 
possível imprimir. 
Não existe – não há funcionalidades que tornem o uso flexível e 
eficiente. 

Linguagem de 
programação e 
desenvolvedor 
(desejável) 

Muito bom – o portal publica a linguagem utilizada e o 
responsável (próprio ou terceirizado) pelo desenvolvimento. 
Regular - o portal publica o responsável (próprio ou terceirizado) 
pelo desenvolvimento do portal ou a linguagem utilizada. 
Não existe - o portal não publica a linguagem utilizada e o 
responsável pelo desenvolvimento. 

  Quadro 4. Aspectos avaliados na categoria acessibilidade. 

Aspectos avaliados Pesos 
Outros idiomas 1,5 
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Acesso a portadores de necessidades especiais 2,5 
Multiplicidade de acesso 2 
Flexibilidade e eficiência do portal 2 
Código fonte e desenvolvedor 2 

  Tabela 8. Pesos dos indicadores na categoria acessibilidade. 

 

e) Categoria hiperlink 

· Link para órgãos de apoio 

· Link para organismos reguladores 

· Link para o transparência.gov 

· Link para organismos da sociedade civil organizada 
 

Aspectos avaliados Critérios de análise 

Link para órgãos de 
apoio (desejável) 

Muito bom –existe link para os órgãos de apoio como 
secretarias municipais, agências e empresas públicas. 
Regular - existe link apenas para as secretarias municipais ou 
para as agências e empresas públicas. 
Não existe - não existe link para as secretarias municipais, 
agências e empresas públicas. 

Link para organismos 
reguladores (desejável) 

Muito bom –existe link para os órgãos reguladores, tais como 
controladoria, tribunal de contas, ministério público e câmara 
municipal. 
Regular - existe link apenas para pelo menos um órgão 
regulador. 
Não existe - não existe link para os órgãos reguladores. 

Link para o portal 
transparência.gov 
(desejável) 

Localizado –existe link para o transparência.gov. 

Não localizado - não existe link para o transparência.gov. 

Link para organismos 
da sociedade civil 
organizada (desejável) 

Localizado –existe link para organismos da sociedade civil 
organizada. 
Não localizado - não há link para organismos da sociedade civil 
organizada.   Quadro 5. Aspectos avaliados na categoria hiperlink. 

Aspectos avaliados Pesos 
Link para órgãos de apoio 3,5 
Link para organismos reguladores 2,5 
Link para o transparência.gov 2,5 
Link para organismos da sociedade civil organizada 1,5 

  Tabela 9. Peso dos indicadores na categoria hiperlink. 

 

f) Categoria informações contextuais 

· Lista das autoridades responsáveis pelos atos administrativos; 

· Orientação sobre a disseminação da informação do município; 

· Informações sobre a estrutura e o funcionamento dos conselhos municipais; 
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· Informações sobre a estrutura, funcionamento e serviços da Ouvidoria Municipal. 
 

Aspectos 
avaliados 

Critérios de análise 

Lista das 
autoridades 
(desejável) 

Muito bom – há lista com nomes, cargos e atribuições das 
autoridades municipais; há indicação do local de atendimento 
presencial e formas de contato por telefone ou meios eletrônicos. 
Regular -  há lista com nomes e cargos, mas não há informações 
sobre as atribuições das autoridades municipais; há indicação do 
local de atendimento presencial, mas faltam contato por telefone 
ou meios eletrônicos. 
Não existe – não há lista com nomes, cargos e atribuições das 
autoridades municipais; não há indicação de atendimento 
presencial ou contato. 

Disseminação da 
informação 
(desejável) 

Localizado – há informações sobre o uso dos dados dos usuários, a 
periodicidade de atualização das informações, a fonte e a 
responsabilidade das informações postadas no site. 
Não localizado – não há informações sobre o uso dos dados dos 
usuários, a periodicidade de atualização, fonte e responsabilidade 
das informações. Conselhos 

municipais 
(desejável) 

Muito bom – há informações sobre estrutura e funcionamento dos 
conselhos municipais, em especial sobre o conselho municipal de 
transparência. 
Bom-  há informações sobre a estrutura e o funcionamento dos 
conselhos municipais. 
Regular – há algumas informações sobre os conselhos municipais.  
Fraco – há apenas a indicação da existência de conselhos 
municipais.  
Não existe – não há indicação da existência de conselhos 
municipais. 

Ouvidoria 
(desejável) 

Muito bom – há uma ouvidoria que acolhe demandas para a 
prefeitura e ouvidorias específicas para atender a temas críticos 
(saúde, educação etc.); há informações sobre a estrutura e o 
funcionamento da(s) ouvidoria(s); o serviço contempla sugestões, 
elogios e reclamações, acolhimento de denúncias de corrupção e 
exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na 
administração pública; há informações sobre o tratamento dado às 
demandas e meios de acompanhamento dos processos. 
Bom -  há uma ouvidoria que acolhe as demandas da prefeitura ou 
ouvidorias específicas para atender a temas críticos (saúde, 
educação etc.); há informações sobre a estrutura ou o 
funcionamento da(s) ouvidoria(s); o serviço contempla sugestões, 
elogios, reclamações e denúncias; não há informações sobre o 
tratamento dado às demandas. 
Regular -  há uma ouvidoria que acolhe as demandas específicas; 
o serviço contempla sugestões, elogios, reclamações e denúncias. 
Fraco – há algumas informações sobre o serviço de ouvidoria com 
funcionamento presencial. 
Não existe -  não há ouvidoria. 

  Quadro 6. Aspectos avaliados na categoria informações contextuais. 

Aspectos avaliados Pesos 
Lista das autoridades 2 
Disseminação da informação 2 
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Conselhos municipais 3 
Ouvidoria 3 

  Tabela 10. Pesos dos indicadores na categoria informações contextuais. 

g) Categoria informações institucionais 

· Informações sobre a história da cidade; 

· Orientação dos usuários para o uso do portal da transparência; 

· Disponibilidade de legislação (leis, decretos, estatutos) via diário oficial eletrônico; 

· Informações sobre o funcionamento institucional do município; 

· Informações sobre o funcionamento e meios de participação em audiências públicas; 

· Informações sobre programas e projetos sociais em andamento; 

· Informações sobre Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU). 
 

Aspectos 
avaliados 

Critérios de análise 

História da 
cidade 
(desejável) 

Localizado – há informações instrutivas sobre a história da cidade. 
Não localizado – não há informações instrutivas sobre a história 
da cidade. Uso do portal 

da 
transparência 
(desejável) 

Muito bom – há informações que apresentam, orientam o usuário 
no uso do portal da transparência com manual, fale conosco, 
tutorial e/ou perguntas frequentes. 
Bom -  há informações que orientam o usuário no uso do portal da 
transparência com ao menos um dos seguintes instrumentos: 
manuais, tutoriais e/ou perguntas frequentes. 
Regular - há explicações sobre o portal da transparência com base 
no fundamento legal. 
Fraco –há informações que apresentam o portal da transparência. 
Não existe - quando não há menção sobre o portal da 
transparência. 

Legislações do 
município 
(essencial) 

Muito bom – o município publica, diária e sistematicamente, na 
forma de diário oficial eletrônico, atos administrativos, decretos e 
leis; mantém os arquivos há pelo menos cinco anos; é possível 
imprimir, fazer download e encaminhar por e-mail. 
Bom - o município publica, diariamente e mantém arquivos 
anteriores, atos administrativos ou decretos e leis; é possível fazer 
download. 
Regular - o município publica os atos administrativos ou decretos 
e leis; é possível fazer download. 
Fraco – há a funcionalidade, mas o serviço não está disponível. 
Não existe – o município não publica seus atos administrativos, 
decretos e leis. 
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Funcionamento do 
município 
(desejável) 

Muito bom – há informações atualizadas periodicamente sobre o 
funcionamento institucional do município incluindo o modo de 
tramitação de leis, decretos, orçamento e o período de envio de 
projetos de iniciativa popular  
Bom - há informações sobre o funcionamento institucional do 
município incluindo o modo de tramitação de leis, decretos, 
orçamento ou o período de envio de projetos de iniciativa popular  
Regular - as informações sobre o funcionamento institucional do 
município estão desatualizadas. 
Fraco – há informações dispersas na seção de notícias. 
Não existe - não há informações sobre o funcionamento do 
município. 

Meios de 
participação 
(desejável) 

Muito bom – existem informações sobre o funcionamento e meios 
de participação do cidadão em audiências públicas municipais; as 
informações são atualizadas sistematicamente; existe agenda com a 
programação das audiências públicas municipais. 
Bom - existem informações sobre o funcionamento e/ou existe 
agenda com a programação das conferências municipais. 
Regular - existem informações sobre as audiências públicas 
municipais. 
Fraco – há informações dispersas na seção de notícias. 
Não existe - não existem informações sobre o funcionamento e os 
meios de participação do cidadão em audiências públicas 
municipais. 

Programas e 
projetos do 
município 
(desejável) 

Muito bom – há informações atualizadas sistematicamente sobre 
programas e projetos em andamento; há meios para obter mais 
informações. 
Bom - há informações sobre programas e projetos da cidade em 
andamento. 
Regular - há informações desatualizadas sobre programas e 
projetos da cidade sem a possibilidade de identificar se estão em 
vigor. 
Fraco – há informações dispersas na seção de notícias. 
Não existe – não há informações sobre programas e projetos da 
cidade. 

Plano Diretor 
de 
Desenvolvime
nto Urbano – 
PDDU 
(desejável) 

Muito bom – há informações atualizadas sistematicamente sobre o 
PDDU; há meios para obter mais informações e o documento está 
publicado no portal. 
Regular - o documento está publicado no site ou há informações 
sobre o plano. 
Não existe – não há informações sobre o PDDU.   Quadro 7. Aspectos avaliados na categoria informações institucionais. 

Aspectos avaliados Pesos 
História da cidade 0,5 
Uso do portal 1 
Legislações do município 1,5 
Funcionamento do município 1,5 
Meios de participação 2 
Programas e projetos do município 2 
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 1,5 

  Tabela 11. Pesos dos indicadores na categoria informações institucionais. 
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h) Categoria informações financeiro-orçamentárias 

· Informações sobre a lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual do município 

aprovadas; 

· Existência dos planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; prestações de contas e 

respectivo parecer prévio; bem como o Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

(RREO) e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF); e versões simplificadas desses documentos; 

· Informações sobre receitas e despesas atualizadas em tempo real; 

· Serviço de abertura dos dados financeiro-orçamentários do governo; 

· Documentos dos anteprojetos das diretrizes orçamentárias e orçamento anual em tramitação. 
 

Aspectos avaliados Critérios de análise 

Lei de 
diretrizes 
orçamentárias 
(essencial) 

Muito bom – há informações explicativas e atualizadas sobre a lei 
de diretrizes orçamentárias (LDO) e a lei orçamentária anual 
(LOA) do município aprovadas há mais de oito anos. 
Bom - há informações explicativas sobre a LDO e a LOA do 
município aprovadas há pelo menos três anos. 
Regular - há informações sobre a LDO e a LOA do município 
aprovadas. 
Fraco – há alguma informação sobre a LDO e a LOA do 
município. 
Não existe – não há informações explicativas sobre a LDO e a 
LOA do município aprovadas. 

Lei de 
Responsabilida
de Fiscal 
(essencial) 

Muito bom – o município publica há mais de oito anos os planos, 
orçamentos e LDO; as prestações de contas e o respectivo parecer 
prévio; bem como o Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária (RREO) e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF); há 
versões simplificadas desses documentos; há informações 
explicativas, didáticas e detalhadas (como textos, gráficos, tabelas, 
infográficos, áudio e vídeo). 
Bom - o município publica há mais de quatro anos os planos, 
orçamentos e LDO; as prestações de contas e o respectivo parecer 
prévio; bem como RREO e RGF; existem versões simplificadas 
desses documentos. 
Regular - o município publica apenas os planos, orçamentos e 
LDO; as prestações de contas; bem como RREO e RGF. 
Fraco – o município só publica orçamentos; LDO e prestações de 
contas. 
Não existe - o município não publica os planos, orçamentos LDO; 
as prestações de contas, RREO e RGF. 
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Despesas e receitas 
em tempo real 
(essencial) 

Muito bom – o município publica há pelo menos um ano as 
despesas e receitas do município em tempo real; há informações 
explicativas, didáticas e detalhadas (mediante textos, gráficos, 
tabelas, infográficos, áudio e vídeo). 
Bom - o município publica as despesas e receitas do município em 
tempo real. 
Regular - o município publica as despesas e receitas do 
município. 
Fraco – há a funcionalidade, mas o serviço não está disponível. 
Não existe – o município não publica as despesas e receitas do 
município. 

Abertura de 
dados 
(desejável) 

Muito bom – há aplicativos que permitem acesso aos dados 
financeiro-orçamentários do governo; pode-se fazer download de 
planilha eletrônica; há aplicações para geração de relatórios, é 
possível imprimir ou encaminhar por e-mail; há data da postagem, 
informações sobre o período de cobertura, fonte e indicação do 
responsável pela prestação das informações. 
Bom - há aplicativos que permitem acesso aos dados financeiro- 
orçamentários do governo; pode-se fazer download de planilha 
eletrônica; é possível imprimir os arquivos ou encaminhar por e-
mail; há informações sobre o período de cobertura e fonte das 
informações. 
Regular – não há aplicativos, mas é possível imprimir os arquivos 
dos dados ou encaminhar por e- mail. 
Fraco – não há aplicativos, mas os dados podem ser visualizados 
em tela. 
Não existe – não há abertura de dados. 

Anteprojeto da 
LDO (desejável) 

Localizado – há versões dos anteprojetos das diretrizes 
orçamentárias e do orçamento anual em tramitação. 
Não localizado – não há versões dos anteprojetos das diretrizes 
orçamentárias e do orçamento anual em tramitação. 

  Quadro 8. Aspectos avaliados na categoria informações financeiro-orçamentárias. 

Aspectos avaliados Pesos 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 1,5 
Lei de Responsabilidade Fiscal 1,5 
Despesas e receitas em tempo real 2,5 
Abertura de dados 2 
Anteprojeto da LDO 2,5 

  Tabela 12. Peso dos indicadores na categoria informações financeiro-orçamentárias. 

i) Categoria informações administrativas (processos internos) 

· Informações noticiosas sobre decisões governamentais já executadas; 

· Documentos com os pronunciamentos das autoridades municipais; 

· Informações sobre a folha de pagamentos de todos os funcionários da administração direta e 

da administração indireta da prefeitura, bem como prestadores de serviços; 

· Informações sobre as licitações do município já realizadas e em andamento; 

· Informações noticiosas sobre decisões governamentais em discussão; 
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· Serviço de abertura dos dados da administração do governo; 

· Informações das ações administrativas; 

· Informações sobre os espaços de participação popular possíveis no governo; 

· Mecanismos para o acompanhamento das políticas. 

Aspectos 
avaliados 

Critérios de análise 

Informações 
noticiosas 
(desejável) 

Muito bom – são publicadas periodicamente as informações 
noticiosas sobre decisões governamentais executadas; há data da 
postagem, período de cobertura, fonte das informações e indicação 
do responsável pelas informações; é possível fazer download, 
imprimir ou encaminhar e-mail. 
Regular – há informações noticiosas sobre decisões 
governamentais executadas sem regularidade; há ao menos um dos 
seguintes aspectos: a data da postagem, período de cobertura das 
informações, fonte ou indicação do responsável pelas informações; 
e é possível encaminhar por e-mail. 
Não existe - não são publicadas as informações noticiosas sobre 
decisões governamentais executadas. 

Pronunciament
os (desejável) 

Localizado – existem pronunciamentos das autoridades 
municipais. 
Não localizado - não existem pronunciamentos das autoridades 
municipais. 

Licitações 
(essencial) 

Muito bom – há informações atualizadas sistematicamente sobre 
as licitações do município há pelo menos quatro anos; há 
documentos publicados com explicações detalhadas e didáticas 
(textos, gráficos, tabelas, infográficos, áudio e vídeo); há data da 
postagem, período de cobertura, fonte e indicação do responsável 
pelas informações; há meios de contato. 
Bom - há informações atualizadas sobre as licitações do município 
realizadas e em andamento; há documentos publicados com 
explicações detalhadas e didáticas (textos, gráficos, tabelas, 
infográficos, áudio e vídeo). 
Regular - há informações atualizadas sobre as licitações em 
andamento. 
Fraco – há informações desatualizadas sobre as licitações do 
município. 
Não existe – não há informações sobre as licitações do município. 

Decisões 
governamentais 
(desejável) 

Muito bom – há informações noticiosas atualizadas 
sistematicamente sobre decisões governamentais em discussão; há 
potencialidade de debate prévio sobre o tema; há pareceres e 
laudos técnicos. 
Bom - há informações noticiosas sobre decisões governamentais 
em discussão atualizadas. 
Regular - há informações noticiosas sobre decisões 
governamentais em discussão desatualizadas. 
Fraco – há informações sobre questões em discussão na seção de 
notícias. 
Não existe - não existem informações noticiosas sobre decisões 
governamentais em discussão. 
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Abertura de 
dados 
(desejável) 

Muito bom – há aplicativos que permitem o acesso a dados e 
informações administrativas do governo (abertura); os arquivos 
estão disponíveis para download em planilha eletrônica; é possível 
gerar relatórios, imprimir ou encaminhar por e-mail; há a data da 
postagem, período de cobertura, fonte e indicação do responsável 
pela prestação das informações. 
Bom - há aplicativos que permitem o acesso aos dados 
administrativos do governo (abertura); os arquivos estão 
disponíveis para download em planilha eletrônica; é possível 
imprimir os arquivos ou enviar por e-mail; há informações sobre o 
período de cobertura e fonte das informações. 
Regular – não há aplicativos, mas há dados e informações 
administrativas; é possível imprimir os arquivos ou encaminhar por 
e- mail. 
Fraco – não há aplicativos, mas há dados e informações 
administrativas que podem ver visualizados em tela. 
Não existe – não há abertura de dados. 

Ações 
administrativas 
(desejável) 

Muito bom – há documentos sobre o funcionamento 
administrativo do município, como de audiências, eventos e 
reuniões com o secretariado; os documentos contêm textos (atas, 
relatórios) gráficos, imagens, vídeos etc.) com explicações 
detalhadas e de acordo com a necessidade do usuário; as 
informações disponíveis são atualizadas periodicamente. 
Bom - há documentos relativos ao funcionamento administrativo 
do município, como de audiências, eventos e reuniões com o 
secretariado; as informações disponíveis são atualizadas 
periodicamente. 
Regular - há documentos relativos ao funcionamento 
administrativo do município, como de audiências, eventos e 
reuniões com o secretariado.  
Fraco – há informações na seção de notícias. 
Não existe - não há documentos sobre o funcionamento 
administrativo do município. 

Espaços de 
participação 
(desejável) 

Localizado – há informações sobre os espaços de participação do 
cidadão. 
Não localizado – não há informações sobre os espaços de 
participação. 

Acompanhamento 
das políticas 
(desejável) 

Muito bom – há mecanismos de acompanhamento das políticas 
governamentais com informações atualizadas sistematicamente, 
como relatórios e prestações de contas. 
Regular - há mecanismos de acompanhamento das políticas 
governamentais como relatórios e prestações de contas. 
Não existe - não há mecanismos de acompanhamento das políticas 
governamentais como relatórios e prestações de contas. 

  Quadro 9. Aspectos avaliados na categoria informações administrativas. 

Aspectos avaliados Pesos 
Informações noticiosas 0,5 
Pronunciamentos 0,5 
Folha de pagamento 1 
Licitações 1 
Decisões governamentais 1 
Abertura de dados 1 
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Ações administrativas 2 
Espaços de participação 1 
Acompanhamento das políticas 2 

  Tabela 13. Pesos dos indicadores na categoria informações administrativas. 

 

j) Categoria comunicação com o público 

· Meios de contato em todas as páginas do site; 

· Correio eletrônico e redes sociais; 

· Telefone (0800, Ouvidoria, fax da sede do governo); 

· Informação sobre prazo para o atendimento das demandas encaminhadas; 

· Agenda de audiências, conferências e de consultas públicas; 

· Agenda de compromissos das autoridades municipais; 

· Mecanismos de acolhimento de ideias. 
 

Aspectos 
avaliados 

Critérios de análise 

Meios de 
contato 
(desejável) 

Muito bom – existem meios de contato com a prefeitura em todas 
as páginas do site com endereço, telefone e e-mail. 
Regular – existem meios de contato com a prefeitura em algumas 
as páginas do site com endereço, telefone e e-mail. 
Não existe – não há meios de contato com a prefeitura nas páginas 
do site. 

Participação em 
rede social 
(desejável) 

Localizado – existe rede social da prefeitura no website. 
Não localizado – não existe rede social da prefeitura no website. 

Correio 
eletrônico 
(desejável) 

Muito bom – há correio eletrônico com formulário on-line para 
acolher solicitações por tipo de demanda; há opções pelo tipo de 
serviço (críticas, sugestões, reclamações ou elogios); há 
atendimento sobre o site. 
Regular - há correio eletrônico que acolhe as demandas do 
cidadão. 
Não existe - não há correio eletrônico. 

Agenda 
pública 
(desejável) 

Muito bom – há publicação da agenda pública das audiências, 
conferências e consultas públicas; as informações são atualizadas 
sistematicamente. 
Regular – há a publicação da agenda pública das audiências, 
conferências e consultas públicas, mas as informações não são 
atualizadas periodicamente. 
Não existe – não há a publicação da agenda pública. 

Agenda do 
governo 
(desejável) 

Muito bom – há a publicação da agenda de trabalho do governo; 
as informações são atualizadas sistematicamente. 
Regular – há a publicação desatualizada da agenda de trabalho do 
governo. 
Não existe – há a publicação da agenda de trabalho do governo. 
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Manutenção do 
diálogo 
(desejável) 

Muito bom – há meios de manutenção do diálogo com o cidadão, 
como recebimento de notícias, atualizações do andamento dos 
processos, recebimento de conteúdos de acordo com as 
necessidades do usuário. 
Regular - existe pelo menos um meio de manutenção do diálogo 
com o cidadão; recebimento de notícias ou atualizações do 
andamento dos processos ou recebimento de conteúdos de acordo 
com as necessidades do usuário. 
Não existe – existem meios de manutenção do diálogo com o 
cidadão. 

  Quadro 10. Aspectos avaliados na categoria comunicação com o público. 

Aspectos avaliados Pesos 
Meios de contato 1,5 
Redes sociais 1 
Correio eletrônico 2 
Agenda pública 1,5 
Agenda do governo 2 
Manutenção do diálogo 2 

  Tabela 14. Pesos dos indicadores na categoria comunicação com o público. 

 

k) Categoria responsividade 

· Meios de atendimento on-line; 
· Informação sobre prazo para o atendimento das demandas encaminhadas pelo cidadão; 

· Mecanismos de acompanhamento da situação/status das demandas do cidadão; 

· Perguntas frequentes; 

· Publicação das respostas das autoridades às questões apresentadas pelos cidadãos; 

· Mecanismo com potencialidade de debate prévio sobre temas específicos; 

· Mecanismos que permitam acompanhar a tramitação de anteprojetos; 

· Mecanismos de avaliação dos serviços ofertados pelo município; 

· Publicação de indicadores de satisfação dos usuários; 

· Suporte ao usuário; 

· Mecanismos que antecipem a necessidade do cidadão-usuário (pro atividade). 
 

Aspectos avaliados Critérios de análise 
Proatividade 
(desejável) 

Localizado – existem mecanismos que antecipam a necessidade 
do usuário. 
Não localizado – não há mecanismos que antecipam a 
necessidade do usuário. 

Atendimento on-
line 
(desejável) 

Localizado – existem meios de atendimento on-line. 
Não localizado – não existem meios de atendimento on-line. 
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Respostas das 
autoridades 
(desejável) 

Localizado – há publicação das respostas das autoridades às 
questões. 
Não localizado – não há a publicação das respostas das 
autoridades. 

Debate prévio 
(desejável) 

Muito bom – há mecanismo com potencialidade de debate prévio, 
como publicação dos resultados prévios, pareceres e laudos 
técnicos sobre o tema. 
Regular - há mecanismo com potencialidade de debate prévio. 
Não existe – não há mecanismo com potencialidade de debate 
prévio. 

Avaliação dos 
serviços do 
governo 
(desejável) 

Muito bom – há meios de avaliação dos serviços do governo com 
a publicação dos indicadores de satisfação do usuário. 
Regular - existem meios de avaliação dos serviços do governo 
sem a publicação dos indicadores de satisfação do usuário. 
Não existe – não existem meios de avaliação dos serviços do 
governo. 

Perguntas e 
respostas 
(desejável) 

Localizado – existe mecanismo com perguntas frequentes do 
cidadão. 
Não localizado – não há mecanismo com perguntas frequentes do 
cidadão. 

Suporte ao 
usuário 
(desejável) 

Muito bom – há mecanismos de suporte ao usuário; há meios para 
que o usuário informe o erro e receba esclarecimentos sobre o 
portal. 
Regular - há mecanismos de suporte ao usuário, bem como 
receber esclarecimentos sobre suas dúvidas sobre o portal. 
Não existe – não há mecanismos de suporte ao usuário. Acompanhamento 

das demandas 
(desejável) 

Localizado – existem meios de acompanhamento das demandas 
do cidadão. 
Não localizado – não há meios de acompanhamento das 
demandas. 

  Quadro 11. Aspectos avaliados na categoria responsividade. 

Aspectos avaliados Pesos 
Proatividade 1 
Atendimento on-line 1,5 
Respostas das autoridades 1,5 
Debate prévio 2 
Avaliação dos serviços do governo 1 
Perguntas e respostas 1 
Suporte ao usuário 1 
Acompanhamento das demandas 1 

  Tabela 15. Peso dos indicadores na categoria responsividade. 

 

6.4 Qualidade das ações de dados abertos 

 

A segunda etapa da coleta de dados consistiu na análise dos portais de dados abertos 

das mesmas capitais brasileiras já analisadas na fase anterior, porém com a aplicação de três 

diferentes métodos de verificação. A coleta de dados nestes websites também ocorreu sem 

interrupções e cada sessão durou entre 25 e 40 minutos. Todas as respostas da avaliação 
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foram registradas numa planilha eletrônica a fim de favorecer futuras comparações e 

cruzamentos de dados. Semelhante ao que ocorreu na verificação dos portais dos executivos 

municipais, foram feitas notas detalhadas acerca das motivações para a atribuição de cada 

valor. Além disso, foram simulados alguns usos dos portais com a finalidade de confirmar a 

disponibilidade dos serviços de abertura de dados oferecidos. 

 

6.4.1 Os requisitos de dados abertos da Open Knowledge Foundation 

 

Os “oito princípios dos dados abertos governamentais” foram propostos pela OKF em 

dezembro de 2007, num encontro que reuniu ativistas, pesquisadores e representantes da 

sociedade civil interessados em discutir a abertura de dados governamentais. O resultado foi 

uma o surgimento de uma concepção renovada de governo eletrônico, mais voltado para a 

transparência e accountability, e não apenas para a prestação de serviços. A primeira 

ferramenta para avaliação da qualidade dos programas de dados abertos baseou-se neste 

conjunto de princípios: 

a) Os dados devem ser brutos (completos e primários) - Todos os dados públicos 

estão disponíveis e armazenados eletronicamente, incluindo (mas não limitados a) 

documentos, bancos de dados, transcrições e gravações de áudio/visuais. Os dados públicos 

não estão sujeitos a limitações válidas de privacidade, segurança ou controle de acesso. Os 

dados são publicados tal como foram coletados na fonte, com o maior nível possível de 

detalhamento, sem agregações e modificações. 

b) Os dados devem ser atuais - Os dados são disponibilizados tão rapidamente 

quanto necessário para preservar seu valor. 

c) Os dados devem ser acessíveis - Os dados estão disponíveis para o maior 

número possível de usuários visando a maior variedade de finalidades. 

d) Os dados devem ser processáveis por máquinas (estruturados) - Os dados são 

razoavelmente estruturados para permitir seu processamento automatizado. 

e) O acesso deve ser não-discriminatório - Os dados estão disponíveis para 

qualquer pessoa, sem necessidade de registro ou solicitação. 

f) Formatos de dados devem ser não-proprietários - Os dados estão disponíveis 

em um formato sobre o qual nenhuma entidade tem controle exclusivo. 

g) Os dados devem ser livres de licença - Os dados não estão sujeitos a qualquer 

regulamentação de direitos autorais, patentes, marcas ou segredos comerciais. Privacidade 
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razoável, restrições de segurança e de privilégio podem ser permitidas, tal como regido por 

outros estatutos. 

h) Os dados devem ser heterogêneos – Os sites devem oferecer dados de ao 

menos três áreas distintas de atuação do governo (ex.: saúde, transporte, meio ambiente, 

educação, assistência social, etc.)24. 

Para verificar os itens acima foi estabelecida uma qualificação binária, atribuindo o 

valor 1 quando o quesito foi minimamente atendido e o valor 0 quando isto não aconteceu. 

Seguindo essa definição, cada portal poderia obter a pontuação máxima de 8 (oito) pontos, o 

que identificaria uma base de dados plenamente satisfatória, e uma pontuação mínima de 0 

(zero), caracterizando uma base de dados que não atende minimamente aos critérios para ser 

qualificada como base de dados abertos. A ficha de avaliação pode ser vista abaixo: 

Aspectos avaliados Critérios de análise 

Dados brutos (completos e primários) Atendido – 1 
Não atendido – 0 

Dados atuais Atendido – 1 
Não atendido – 0 

Dados acessíveis Atendido – 1 
Não atendido – 0 

Dados estruturados Atendido – 1 
Não atendido – 0 

Acesso não discriminatório Atendido – 1 
Não atendido – 0 

Formatos não proprietários Atendido – 1 
Não atendido – 0 

Dados livres de licença Atendido – 1 
Não atendido – 0 

Dados heterogêneos Atendido – 1 
Não atendido – 0 

Tabela 16. Valores atribuídos na avaliação dos oito requisitos de Dados Abertos da Open 
Knowledge Foundation. 

6.4.2 O Sistema 5 Estrelas de Berners-Lee 

 

Na etapa seguinte foi feita uma avaliação guiada pelo ‘Sistema Cinco Estrelas de 

Berners-Lee” - já aplicado no campo acadêmico por Barros (2013) - que classifica em cinco 

os níveis de abertura que podem ser identificados em sites de dados abertos. O sistema foi 

apresentado por Tim Berners-Lee (diretor do World Wide Web Consortium e defensor dos 

dados abertos interconectados) em maio de 2010, na Expo Gov 2.0, evento que reuniu 

grandes nomes da academia e do mercado interessados em discutir as novas possibilidades do 

                                                
24 O item heterogeneidade foi incluído considerando que os “8 princípios de Open Data” estão sendo usados para 
avaliar uma política pública de abertura, e por considera a importância de uma abrangência mínima.  
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governo eletrônico. A proposta era um redesenho da pirâmide de necessidades pessoais de 

Maslow, porém com foco na abertura e conexão de dados governamentais. Às cinco estrelas 

correspondem as seguintes exigências, nesta ordem: tornar os dados disponíveis na web com 

licença aberta, oferecer dados processáveis por computador e anteriores, utilizar formatos não 

proprietários (usar .csv e não .xls, por exemplo) e anteriores; utilizar URIs para auxiliar na 

conexão dos dados com outros sites e bases e anteriores, e fornecer contexto adicional 

linkando os dados a outros de outras fontes e anteriores. Conforme a tabela abaixo, quaisquer 

bases de dados que passem pelos critérios da OKF receberão ao menos o nível de 3 estrelas 

no sistema de Berners-Lee25. 

Estrelas Definição  
✰ Dados na web em qualquer formato e em licença aberta 
✰✰ Dados estruturados 
✰✰✰ Disponíveis em formato não proprietário (.xls no lugar de .csv) 

exemplo) ✰✰✰✰ Utilizam URIs de forma que se possa referenciar os dados 
✰✰✰✰✰ Associam diferentes dados para proporcionar contexto adicional 

Quadro 12 – Sistema de 5 Estrelas de Berners-Lee. 

 

6.4.3 A grade analítica de participação de Evans & Campos 

 

A última fase da análise foi a aplicação do quadro analítico descrito por Evans & 

Campos (2013), que ultrapassa as preocupações técnicas acerca das bases de dados, buscando 

compreender se os instrumentos de aberturas de dados estimulam o uso do conteúdo 

disponível para diferentes finalidades e se fomenta a participação popular. O questionário 

final tem quatro perguntas, e a todas foram atribuídos dois conceitos - 1 para sim e 0 para não 

– conforme apresentado abaixo: 

 

Questões 
 
 

Critérios de análise 
É possível identificar as causas (fatos geradores) dos dados 
apresentados? 

Sim - 1 
Não - 0 

 
Não 

 
 
 

Há uma explicação sobre a autenticidade e a confiabilidade 
dos dados apresentados? 

Sim - 1 
Não - 0 

 
Há informação de quantas vezes uma base foi baixada? Sim - 1 

Não - 0 
 

                                                
25 Físico britânico, criador da World Wild Web (WWW ou Internet), fundador do World Wide Consortium 
(W3C), o fórum de desenvolvimento técnico da Web, e co-fundador do Open Data Institute, em Londres, 
trabalha com o objetivo de manter a privacidade, liberdade e abertura da rede.  
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É possível enviar ou visualizar produtos (análises, sites, 
aplicativos, etc.) feitos a partir dos dados disponíveis? 

Sim - 1 
Não - 0 

 Tabela 17 - Questões relacionadas ao estímulo da participação da sociedade nas iniciativas de dados abertos. 

Acompanhando o método do restante do trabalho, o registro das respostas às questões 

acima foi feito em planilha apropriada. 

As etapas finais, de tabulação e análise qualitativa dos dados, aí incluídos os testes de 

correlação entre a qualidade dos portais de transparência e dados abertos bem como os de 

correlação entre os resultados encontrados e os indicadores socioeconômicos de cada 

município serão apresentadas no capítulo a seguir. 
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7 - ESTUDO DO GRAU DE TRANSPARÊNCIA DIGITAL E QUALIDADE DE 

DADOS ABERTOS DAS CAPITAIS BRASILEIRAS  

 

7.1 O caso de Aracaju 

 

7.1.1 Índice de Transparência Digital 

 

O portal “Prefeitura de Aracaju” alcançou a pontuação, 2,93, ou seja, nível de 

transparência significativa, acima dos 2,29 observados na avaliação realizada em 2011, 

quando a transparência digital do município era moderada. Sobre as informações gerais, o 

portal alcançou a pontuação máxima, contando com um Portal da Transparência bastante 

visível.  

Já na dimensão de informações e serviços técnicos, a pontuação subiu de 2,17 em 

2011 para 2,97 em 2015. Os principais pontos de melhora foram a multiplicidade de acesso, 

que apesar de ainda necessitar de melhoras, antes sequer existia, e a presença de links para 

órgãos de correição e controle, nesse caso o site nacional da Transparência, O Tribunal de 

contas do Estado de Sergipe e o Ministério Público de Sergipe.  Outra novidade foi a 

implantação de mecanismos simples de acessibilidade a portadores de baixa visão, com a 

possibilidade de alterar o tamanho da fonte e inverter o contraste na tela.  

Na terceira dimensão o crescimento foi ainda mais expressivo, saltando de 1,31 para 

2,28. As informações sobre conselhos municipais e sistema de ouvidoria, antes praticamente 

inexistentes, desta vez foram classificados como muito bons. Também há mais informações 

sobre o funcionamento do município e sobre os meios de participação do cidadão. A 

publicação das informações sobre licitações alcançou a nota máxima e a agenda de audiências 

públicas passou a ser publicada no site. 

 

7.1.2 Portal de Dados Abertos 

 

Não foi localizado um portal de dados abertos da prefeitura de Aracaju.  

 

7.2 O caso de Belém 

 

7.2.1 Índice de Transparência Digital 
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Foi observada uma discreta melhora no ITD do portal da capital paraense, que no 

intervalo de quatro anos saltou de 2,26 para 2,44 pontos, mantendo-se na categoria de 

transparência significativa. 

Na primeira dimensão o portal manteve o conceito máximo. Já na dimensão II, que 

trata de informações e serviços técnicos, a pontuação caiu pela metade, provavelmente após a 

reformulação do site pela nova gestão municipal. A qualidade do instrumento caiu nos nove 

dos treze itens analisados.  

Por último, na dimensão de itens e serviços específicos, a nota subiu de 1,19 para 2,0, 

porém a melhora se deu em itens com pouco peso, como agenda pública e do governo e 

acompanhamento de demandas. O destaque positivo fica para a categoria informações 

financeiro-orçamentárias, onde a nota saltou de 1,35 para 3,65. 

 

7.2.2 Portal de Dados Abertos 

 

Não foi localizado um portal de dados abertos da prefeitura de Belém. 

 

7.3 O caso de Belo Horizonte 

 

7.3.1 Índice de Transparência Digital 

 

 O Portal PBH permaneceu no patamar de transparência significativa, tendo sua nota 

saltado de 2,78 para 3,02. Na dimensão I, de informações gerais, foi possível notar que o 

portal da transparência é atualmente menos visível do que em 2011. 

 Na dimensão II, que trata de informações e serviços específicos, o aumento foi apenas 

de 0,04 pontos, gerados pela melhora da conexão do portal com organismos reguladores 

regionais e nacionais. Entretanto, a soma foi prejudicada de forma marcante por piores 

resultados nos itens reconhecimento e orientação do sistema. O novo site não favorece a 

navegação do usuário bastante confusa, e link para órgãos de apoio, uma vez que em mais de 

100 links na página inicial não deram conta de ligar o site da prefeitura aos de suas 

secretarias, agências e empresas. 
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Figura 2: Página interna do site da Prefeitura de Belo Horizonte. 
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 Na dimensão 3 a nota foi de 2,07 para 3,07. O serviço de ouvidoria, que antes só 

informava sobre o atendimento para a área da saúde, hoje atende a demandas de diferentes 

campos da atuação da prefeitura e além de acolher solicitações informa sobre o tratamento 

dado a elas e dá retorno sobre a posição final do caso. Além disso, foram incluídas 

informações detalhadas sobre o funcionamento do município, o PDDU e a folha de 

pagamento dos servidores.  Também houve crescimento na categoria responsividade, com 

melhora em cinco dos oito indicadores analisados. Aqui é importante destacar a criação de 

meios de manutenção de diálogo e de acompanhamento de demandas do cidadão. 

 

7.3.2 Portal de Dados Abertos 

 

Não foi localizado um portal de dados abertos da prefeitura de Belo Horizonte. 

 

7.4 O caso de Boa Vista 

 

7.4.1 Índice de Transparência Digital 

 

O portal “Prefeitura Boa Vista” se manteve na classificação de transparência 

moderada, porém sua nota na avaliação do ITD subiu de 1,61 para 2,22. Acerca das 

informações gerais, a nota foi elevada de 3,60 para 4,0, o máximo da categoria, em 

decorrência do aumento da visibilidade do portal da transparência. 

No que tange às informações e serviços técnicos, o portal demonstrou investimento 

significativo na interface, bem como na flexibilidade, reconhecimento e orientação do 

sistema, quesitos nos quais foi atingido o conceito máximo, favorecendo a fácil navegação 

dos usuários a partir de qualquer página, inclusão de páginas internas em pastas de favoritos, 

e diferenciação dos tipos de conteúdo pelo uso de tipologia adequada. 

A ligação do portal da prefeitura com órgãos de apoio passou de “muito bom” para 

não existe, o que anulou a maior presença de links para órgãos reguladores como a Câmara 

Municipal e Tribunal de Contas. 

O desempenho na categoria III saltou de 0,60 para 1,47, com melhorias significativas 

nos campos de informações institucionais e administrativas, bem como no detalhamento sobre 

espaços e mecanismos de participação dos cidadãos. Em 2011, a abertura da prefeitura de Boa 

Vista, tanto em termos administrativos quanto financeiros, não existia. Atualmente, é 

classificada como boa nos dois campos. 
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Por outro lado, no que diz respeito às categorias comunicação com o público e 

responsividade, a situação ainda é muito ruim. Na primeira, houve uma discreta melhora em 

apenas um item, e na segunda, a pontuação continua 0,00. 

 

7.4.2 Portal de Dados Abertos 

 

Não foi localizado um portal de dados abertos da prefeitura de Boa Vista. 

 

7.5 O caso de Brasília 

 

7.5.1 Índice de Transparência Digital 

 

O Portal do Governo de Brasília26 segue com ITD correspondente a transparência 

significativa, tendo alcançado na avaliação de 2015 2,83 pontos, mais do que os 2,65 

registrados em 2011. Na dimensão I, semelhante a 81,5% dos portais analisados nesta 

pesquisa, foi alcançada a nota máxima. Já a dimensão II, houve modesto crescimento 

motivado pela oferta de acesso de alguns serviços via internet e melhorias na área de 

desenvolvimento e programação, que resultaram em uma navegação fácil e prática, na qual é 

possível alcançar as diferentes seções em poucos cliques e imprimir informações sem perda 

de formatação. 

Na dimensão III a pontuação subiu de 1,96 para 2,30. Houve crescimento expressivo 

nas categorias de informações financeiro-orçamentárias e administrativas, entre os quais é 

interessante realçar a melhora da presença das ouvidorias do Distrito Federal no espaço do 

site, a oferta de informações detalhadas sobre o PDDU e a excelência na abertura dos dados 

financeiros. Além disso, atualmente há mais informações sobre a folha de pagamento, 

abertura dos dados administrativos, espaços de participação (antes não havia nenhum) e o 

acompanhamento de políticas governamentais.  

Entre os pontos em que houve deterioração da qualidade da transparência estão as 

orientações sobre o uso do portal da transparência, informações sobre licitações e meios de 

contato com os cidadãos. 

 

7.5.2 Portal de Dados Abertos 
                                                
26 Também pode ser chamado de Governo do Distrito Federal, de acordo com a organização administrativa 
específica das capitais federais. 
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Não foi localizado um portal de dados abertos do governo de Brasília. 

 

7.6 O caso de Campo Grande 

 

7.6.1 Índice de Transparência Digital 

 

O Portal da Prefeitura de Campo Grande obteve 2,23 na análise do ITD, 0,03 a mais 

do que na análise anterior, mantendo-se na categoria de transparência moderada. O site está 

entre os poucos analisados que não alcançaram nota total nos itens essenciais da dimensão I, 

ficando com nota 3,2. 

Na dimensão II, a pontuação foi de 1,20 para 1,40, com melhora apenas no indicador 

flexibilidade e eficiência do portal. Enquanto em 2011 era preciso usar mais de quatro cliques 

para atingir o conteúdo desejado e a navegação precisava ser feita a partir da página principal, 

atualmente o conteúdo é atingido com no máximo dois cliques e é possível ir de um ponto ao 

outro partindo de qualquer página.  

A dimensão III teve a pontuação modificada de 1,53 para 1,98. Na maioria dos 

quesitos onde houve mudança, a melhora foi sutil, o que está refletido no baixo crescimento 

no ranking. Cabe aqui relatar a melhora no mecanismo de publicação das legislações do 

município, inclusive do PDDU, sobre o qual é possível opinar e obter informações 

apresentadas de forma clara e detalhada, bem como acessar todos dos arquivos legislativos 

associados ao plano desde 2006. A LDO e a LOA, antes ausentes do site, agora estão 

publicadas na íntegra, incluindo as versões dos últimos 10 anos.  

Em relação ao relacionamento com o cidadão, há muito mais informação sobre os 

espaços de participação, como audiências públicas e conferências municipais. Além disso, o 

portal passou a oferecer suporte ao usuário e mecanismos de atendimento online e 

acompanhamento de demandas. 

 

7.6.2 Portal de Dados Abertos 

 

Não foi localizado um portal de dados abertos da prefeitura de Campo Grande. 

 

7.7 O caso de Cuiabá 
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7.7.1 Índice de Transparência Digital 

 

A avaliação do portal Prefeitura de Cuiabá resultou no ITD de 2,51, demonstrando situação de 

transparência significativa e acima dos 2,47 registrados na avaliação anterior.  

Embora a nota na dimensão I tenha permanecido a mesma, na dimensão II caiu de 

2,83 para 1,60. O declínio foi motivado especialmente pela ausência de mapa do site, bastante 

associada a outro quesito onde o desempenho foi negativo, o de reconhecimento e orientação 

do sistema. Durante a navegação orientada foram encontrados muitos links quebrados e, em 

muitos casos, o clique levava a sites diferentes sem permitir o retorno. Somou-se a isso a 

ausência de links para sites de secretarias, agências e empresas municipais, bem como para 

organismos da sociedade civil. 

Houve crescimento nos resultados da dimensão III, que saiu de 1,41 para 1,68 pontos. 

Os melhores resultados foram associados às informações sobre os conselhos municipais e 

ouvidoria, uso do portal municipal da transparência, folha de pagamento e licitações. O 

município também passou a divulgar as versões da LDO e LOA desde 2008. Os espaços 

voltados para a abertura de processos administrativos não cumprem sua função, oferecendo 

relatórios de mais de cinco anos atrás. 

 

7.7.2 Portal de Dados Abertos 

 

Não foi localizado um portal de dados abertos da prefeitura de Cuiabá. 

 

7.8 O caso de Curitiba 

 

7.8.1 Índice de Transparência Digital 

 

O “Portal da Prefeitura de Curitiba” teve o conceito máximo (4,0) no quesito 

informações gerais. Em relação às informações técnicas, houve melhora de 2,43 pontos, 

verificados na análise de Amorim em 2011, para 3,03 em 2015, com ganhos nas categorias de 

acessibilidade, usabilidade e interoperabilidade. Entretanto, seguem ausentes os links diretos 

para o portal nacional da transparência e organismos da sociedade civil organizada. O ITD 

final foi 3,115, aquém do patamar de transparência avançada, mas à frente dos 2,991 

registrados anteriormente. 

Na dimensão das informações específicas, o conceito foi 2,62, com destaque positivo 
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para o funcionamento do município, meios de participação popular e informações do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), bem como no atendimento online. Seguem 

sendo lacunas importantes no instrumento a abertura de dados administrativos, o 

detalhamento sobre os espaços de participação, além de elementos específicos de 

responsividade, a saber, a ausência de mecanismos de debate prévio sobre os temas da agenda 

governamental e a impossibilidade de avaliar serviços do governo. 

Acerca da transparência fiscal, o registro de despesas e receitas em tempo real é pior 

do que há quatro anos, mas não foi possível descobrir o motivo deste recuo. Ainda assim, há 

um site exclusivo para os dados de transparência que obedece a legislação em vigor.  

 

7.8.2 Portal de Dados Abertos 

 

A iniciativa de dados abertos do município atende apenas cinco dos oito quesitos 

caracterizadores apresentados pela OKF. Os pontos não atendidos são:  uso de formatos não-

estruturados, de formato proprietário e baixa frequência de atualização.  

O site alcançou apenas duas estrelas na escala de Berners-Lee por usar formatos 

proprietários, não cruzar bases entre si e não oferecer contexto adicional (com metadados). 

No que se refere à participação da sociedade, os resultados foram melhores. Falta a 

informação de quantas vezes uma base foi baixada, mas há detalhes sobre a confiabilidade 

dos dados e pode-se identificar os fatos geradores. É possível enviar produtos derivados 

dessas informações, mas não há uma área indicada para arquivar e apresentar tais materiais.  

 

7.9 O caso de Florianópolis 

 

7.9.1 Índice de Transparência Digital 

 

O portal Prefeitura de Florianópolis apresentou melhora significativa na escala do 

ITD, pulando de 2,41 para 3,01 pontos, ou seja, do limite inferior para a borda superior da 

classificação de transparência significativa. A nota 4 na dimensão I foi mantida. 

A dimensão de informações e serviços técnicos teve acréscimo de 0,63 pontos, 

creditados a melhorias na interface, reconhecimento e orientação do sistema. Além disso, o 

novo portal municipal oferece acesso a serviços e informações através de dispositivos móveis. 

Por último, nesta categoria, houve aumento da integração com organismos reguladores, como 
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o portal Transparência.gov, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas do Estado de 

Santa Catarina e Tribunal de Contas da União. 

 
Figura 3: Página principal do portal da Prefeitura de Florianópolis. 

Avançando para a dimensão III, o portal subiu 1,00 ponto na escala, com destaque 

para as áreas de informações institucionais, que na versão atual exibe um tutorial bastante 

didático sobre o uso do portal da transparência, além de uma quantidade importante de 
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informação sobre as possibilidades de participação dos cidadãos nos debates e decisões 

governamentais. A seção que trata do PDDU, por exemplo, foi a mais completa encontrada 

durante toda a fase de coleta de dados desta pesquisa, exibindo, além do texto do plano e sua 

apresentação, mapas, tabelas, minutas e decretos, além de área para perguntas e respostas e 

contato direto com os profissionais envolvidos no projeto. 

No campo financeiro, melhorou a divulgação das licitações e audiências públicas 

municipais e foi instalado um mecanismo de acompanhamento de demandas feitas à 

prefeitura. 

 

7.9.2 Portal de Dados Abertos 

 

Não foi localizado um portal de dados abertos da prefeitura de Florianópolis. 

 

7.10 O caso de Fortaleza 

 

7.10.1 Índice de Transparência Digital 

 

Após a avaliação com a metodologia proposta, o portal Prefeitura de Fortaleza 

alcançou 2,79 pontos, contra os 2,27 obtidos em 2011, passando seu grau de transparência de 

moderado para significativo. A nota 4 na dimensão I foi mantida. 

Na dimensão técnica a nota foi de 2,03 para 3,00, alcançando a pontuação total na 

categoria usabilidade, oferecendo opções, antes inexistentes, de outros idiomas e 

acessibilidade para portadores de baixa visão. Além disso, houve melhora na sua integração 

com órgãos de apoio e de controle, com links para todas as secretarias, empresas e autarquias 

ligadas ao município, e também para o Ministério Público Estadual e Câmara Municipal. 

Na dimensão específica, o portal subiu de 1,33 para 1,98 pontos na escala do ITD. 

Enquanto em 2011 não havia qualquer referência sobre os conselhos municipais, hoje há 

informações bastante completas sobre todos os conselhos. O portal da prefeitura de Fortaleza 

foi o único dentre as capitais a fornecer dados sobre o Conselho Municipal da Transparência. 

A publicação da legislação também se tornou mais detalhada, incluindo a do PDDU.  

Na área financeiro-orçamentária, é possível acessar um guia bastante claro, inclusive 

com vídeos, sobre o uso do portal da transparência, bem como os arquivos de leis 

orçamentárias dos últimos seis anos. O portal de Fortaleza foi o único a contar com uma área 
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específica para divulgar os pronunciamentos do prefeito. As folhas de pagamento, entretanto, 

não foram localizadas.   

Os maus resultados acerca da comunicação com o público na avaliação anterior se 

repetiram. Os serviços de agenda de governo e correio eletrônico, antes considerados 

regulares, não existem mais. Todavia, houve crescimento na categoria responsividade, onde a 

pontuação passou de 0,00 para 1,60. 

 

7.10.2 Portal de Dados Abertos 

 

O portal Fortaleza Dados Abertos atende a cinco dos oito requisitos de abertura 

propostos pela OKF. Apesar de os dados serem brutos e estruturados, e não demandarem 

adaptações ou cadastro para acesso, parte do banco de dados utiliza o formato proprietário 

.xsls. Além disso, apesar de bastante heterogênea e extensa, a base de dados foi atualizada 

pela última vez há três meses da data de análise. Isso indica um problema comum em 

iniciativas de dados abertos: falta fôlego para a continuidade do projeto, que perde intensidade 

no decorrer do tempo. 

A avaliação acerca das possibilidades de participação da sociedade foi bastante 

positiva. É possível identificar o fato gerador das bases de dados apresentadas, há detalhes 

sobre a autenticidade e confiabilidade dos dados e um espaço destinado exclusivamente a 

exibir iniciativas e produtos desenvolvidos com base nos dados disponíveis. A única lacuna 

encontrada foi a ausência do número de vezes que cada base de dados foi baixada por 

usuários. 

O Fortaleza Dados Abertos recebeu três estrelas pela classificação de Berners-Lee por 

utilizar dados em formato proprietário e prescindir das referências por URIs e de contexto 

adicional por metadados. 

 

7.11 O caso de Goiânia 

 

7.11.1 Índice de Transparência Digital 

 

O Portal Goiânia obteve ITD 2,31 de acordo com a metodologia proposta, 0,64 a mais 

do que o identificado em 2011, mantendo-se no patamar de transparência moderada. Na 

primeira dimensão o portal manteve o conceito máximo. 
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Na dimensão II a pontuação caiu de 1,97 para 1,60, com piora nas categorias 

usabilidade e acessibilidade, mas alguma melhora na integração com outros sites, 

especialmente os de organismos reguladores, quesito ao qual foi atribuído o conceito máximo. 

A análise da dimensão três gerou a pontuação 1,58, contra os 1,31 obtidos 

anteriormente. Entre os destaques negativos está a ausência de serviços online associados à 

Ouvidoria. No intervalo de quatro anos entre as duas análises, o serviço permaneceu 

classificado como “fraco”, por oferecer apenas informações para atendimento presencial na 

ouvidoria. 

 
Figura 4: Página da Ouvidoria da Prefeitura de Goiânia. 

Houve evolução na publicação dos diários oficiais, incluindo a publicação dos 

arquivos, bem como de dados sobre os programas e projetos do município, e das leis de 

diretrizes orçamentárias desde 2004. Também houve progresso no campo das licitações. A 

comunicação com o público piorou, especialmente no que diz respeito ao uso do e-mail e 

ferramentas de manutenção do diálogo, como canais voltados a receber ideias e sugestões. Na 
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categoria responsividade, houve a criação do Portal de Atendimento @156, que atende aos 

requisitos atendimento online e acompanhamento de demandas. 

 

7.11.2 Portal de Dados Abertos 

 

Não foi localizado um portal de dados abertos da prefeitura de Goiânia. 

 

7.12 O caso de João Pessoa 

 

7.12.1 Índice de Transparência Digital 

 

O portal Prefeitura de João Pessoa deu à capital paraibana o conceito de capital com 

maior ITD no Brasil, tendo sido a única a atingir o patamar de transparência avançada, com 

3,226 pontos, contra os 2,04 alcançados na avaliação anterior. A nota da dimensão I 

permaneceu 4,00. 

Na dimensão II, o valor avançou de 1,37 para 3,07, motivado especialmente pela 

melhora na integração com sites de organismos reguladores locais e nacionais, e pela conexão 

inédita com sites de organismos da sociedade civil organizada (Instituto Contas Abertas, 

Instituto de Estudos Socioeconômicos, Instituto Ethos e Transparência Brasil). Também 

foram acrescentadas ao site funcionalidade de acesso por dispositivos móveis, a saber, os 

aplicativos TransparênciaJP, que permite acesso a todos os dados disponíveis no portal da 

transparência municipal, e o SICJP, mecanismo que atende à Lei de Acesso à Informação, e 

permite o registro e consulta de demandas por dados na públicos municipais. 

A dimensão III subiu de 1,14 para 2,83 na escala do ITD. O manual de navegação no 

portal da transparência é o mais detalhado entre os portais pesquisados, com detalhes sobre 

cada seção, dicas para acesso rápido a alguns dados. A legislação passou a ser publicada, mas 

ainda não há arquivos dos anos anteriores ou detalhes sobre o PDDU. Os dados sobre 

audiências públicas e conferências municipais, bem como de programas e projetos do 

município, atualmente são publicados em versões completas e atualizadas. 

No campo de informações financeiro orçamentárias a nota subiu de 1,45 para 3,50. 

Passaram a ser publicadas, inclusive com arquivos de anos anteriores, A LDO e a LOA, 

despesas e receitas em tempo real e formato aberto e projeto da LDO. Os relatórios de 

responsabilidade fiscal ainda não contam com arquivos anteriores ou versões simplificadas. 
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Acerca das informações administrativas, só não foram encontrados os 

pronunciamentos do prefeito. Todos os demais quesitos foram atendidos e tiveram avanços 

em relação a 2011, com ênfase nos espaços de participação e na abertura dos dados 

administrativos. A prefeitura também passou a fornecer mais meios de contato com a 

população e divulgar a agenda de audiências públicas. A categoria responsividade, que há 

quatro anos obteve nota 0,00, alcançou agora 2,40 pontos, com conceito máximo nos itens 

proatividade, debate prévio, perguntas frequentes, suporte ao usuário e acompanhamento de 

demandas. 

 

7.12.2 Portal de Dados Abertos 

 

Não foi localizado um portal de dados abertos da prefeitura de João Pessoa. 

 

7.13 O caso de Macapá 

 

7.13.1 Índice de Transparência Digital 

 

Pela aplicação dos critérios de avaliação o site Macapá Prefeitura obteve a nota 1,83, 

associado à condição de transparência fraca. Na análise de 2011, o valor foi 1,92, mantendo o 

município na mesma categoria. A nota 4 na dimensão I foi mantida. 

Na dimensão II, a nota caiu de 1,67 para 0,57. A qualidade da interface, a flexibilidade 

e eficiência do portal e o reconhecimento e a orientação do sistema tiveram os conceitos 

reduzidos de “bom” para “regular”. A integração com os sites de apoio, que tinha conceito 

máximo, não existe mais. 

A dimensão III teve a pontuação acrescida em 0,27, o que é creditado à publicação de 

algumas informações sobre o funcionamento dos conselhos municipais, boa abertura de dados 

financeiros e publicação do anteprojeto da LDO. Além disso, passaram a ser publicadas as 

folhas de pagamento consolidadas e melhorou a qualidade das informações sobre as licitações 

municipais. 

Em relação à comunicação com os cidadãos, a disponibilidade de meios de contato 

piorou e as demais possibilidades não foram localizadas, mantendo os achados da primeira 

avaliação. No caso da prefeitura de Macapá, a presença nas redes sociais é um achado 

relevante, já que sua página no Facebook mantém o ritmo de seis postagens ao dia, fora as 

respostas a comentários dos usuários, e a do Twitter, de oito postagens ao dia. 
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7.13.2 Portal de Dados Abertos 

 

Não foi localizado um portal de dados abertos da prefeitura de Macapá. 

 

7.14 O caso de Maceió 

 

7.14.1 Índice de Transparência Digital 

 

O portal Prefeitura de Maceió teve progresso importante na escala do ITD, partindo de 

2,19 pontos, correspondentes transparência moderada, para 2,64 pontos, correspondentes a 

transparência significativa. Na primeira dimensão o portal manteve o conceito máximo, e na 

dimensão II, a nota 2,10. A principal mudança nesta foi a criação de algumas possibilidades 

de acesso através de dispositivos móveis. 

Na dimensão III, o conceito subiu de 1,15 para 2,05. No campo de informações 

institucionais houve implantação de um manual detalhado, com gráficos e vídeos, sobre o uso 

do Portal da Transparência. Além disso, agora há detalhes sobre os meios de participação 

popular, inclusive na revisão sistemática do PDDU. Na área financeira, foram colocados à 

disposição os arquivos da LDO dos anos anteriores, bem como informações sobre despesas e 

receitas em tempo real. A abertura dos dados financeiros, que antes era fraca, agora é 

considerada boa. 

A oferta de informações administrativas também cresceu, com informações completas 

sobre a folha de pagamento da administração direta, indireta e prestadores de serviços, além 

de alguma abertura de dados e ações administrativas. A melhora na comunicação com o 

público foi atribuída exclusivamente à presença nos sites de redes sociais YouTube (com 

postagens diárias), Facebook e Twitter (média de seis postagens por dia, cada). Na categoria 

responsividade, o incremento de resultados se deu pela implantação de mecanismos de debate 

prévio sobre discussões e decisões governamentais, avaliação de serviços do governo e 

acompanhamento de demandas feitas à administração. 

 

7.14.2 Portal de Dados Abertos 

 

Não foi localizado um portal de dados abertos da prefeitura de Maceió. A única fonte 

dos dados abertos foi o site Alagoas em Dados – Sistema de Informações Municipais, de 
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responsabilidade do governo do estado de Alagoas, que oferece dados de todos os municípios 

alagoanos. 

 

 

7.15 O caso de Manaus 

 

7.15.1 Índice de Transparência Digital 

 

O portal prefeitura de Manaus se manteve no patamar de transparência moderada de 

2011 a 2015, tendo seu ITD subido de 2,06 para 2,27. Na dimensão I, que trata da presença na 

internet, o site obteve nota 3,20, pois seu endereço só foi localizado no mecanismo de busca 

Google, mas não no Yahoo e Bing, conforme prescreve a metodologia. 

A nota subiu de 1,50 para 1,93 na dimensão II. O principal fato gerador deste 

resultado foi a integração com sites de órgãos de apoio e organismos reguladores. O link para 

o Transparência.gov, entretanto, ainda não está disponível. Também foram criados um 

mecanismo de busca simples e opções de acesso a alguns serviços através de dispositivos 

móveis. 

Na dimensão três a nota variou de 1,12 para 1,85. Atualmente o site oferta 

informações básicas sobre o funcionamento dos conselhos municipais e ouvidorias, meios de 

participação e uso do portal da transparência. Na área financeiro-orçamentária o crescimento 

é sensível, com a oferta de dados completos e totalmente abertos e publicação detalhada das 

versões atual e anteriores da LOA e LDO, bem como do anteprojeto da LDO 2016. Em 

contrapartida, em 2011 a divulgação da folha de pagamento era considerada boa, e hoje não 

existe. 

No que tange à comunicação com o público e responsividade, foram incrementadas as 

funcionalidades do correio eletrônico e as informações sobre a agenda de audiências públicas. 

Além disso, há possibilidade de assinar um boletim mensal da prefeitura, receber atendimento 

online, mecanismos de debate prévio, avaliação dos serviços do governo e acompanhamento 

de demandas feitas à administração. 

 

7.15.2 Portal de Dados Abertos 

 

Não foi localizado um portal de dados abertos da prefeitura de Manaus. 
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7.16 O caso de Natal 

 

7.16.1 Índice de Transparência Digital 

 

O portal Prefeitura do Natal obteve nota 2,45 na classificação do ITD, contra 2,25 da 

avaliação feita em 2011, alçando o patamar de transparência significativa. A nota 4 na 

dimensão I foi mantida. 

A nota da dimensão II subiu de 1,87 para 2,23 em vista da sensível melhora na 

eficiência do portal, que foi desenvolvido de acordo com a recomendações do W3C27. Além 

disso, foi implantado um mapa do site, que serve como último recurso caso uma determinada 

página não seja encontrada pelo usuário através dos caminhos normais da navegação. 

Na dimensão III, a nota saiu de 1,38 para 1,61. Houve piora em indicadores como 

informação sobre conselhos municipais, folha de pagamento (que já era “regular” e se tornou 

“fraco”), decisões governamentais e agenda do governo. Os achados são consistentes com o 

resultado da categoria responsividade, onde não houve qualquer mudança e o único requisito 

atendido, e ainda assim parcialmente, é a oferta de mecanismo de debate prévio. 

Apesar disso, a publicação de informações sobre a LOA e LDO alcançou níveis 

ótimos, e agora o cidadão pode saber mais sobre os espaços de participação. No campo de 

comunicação com o público, o portal ganhou um serviço simples de correio eletrônico e link 

para um perfil ativo no Facebook. 

 

7.16.2 Portal de Dados Abertos 

Não foi localizado um portal de dados abertos da prefeitura de Natal. 

Acerca dos dados abertos, a prefeitura de Natal aderiu, em julho de 2014, à Rede 

Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas (RBCIH) e, segundo informações de sua 

assessoria de imprensa, desde então trabalha em análises para implantar mecanismos de 

governo aberto. Em setembro de 2015, a prefeitura assinou um termo de cooperação técnica 

com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) para a formalização do 

programa Natal Inteligente e Humana e divulgou o plano de trabalho para o desenvolvimento 

de um portal de dados abertos para o governo municipal. Ainda não há datas para a 

finalização do projeto. 

 

                                                
27 World Wide Web Consortium. 
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7.17 O caso de Palmas 

 

7.17.1 Índice de Transparência Digital 

 

O portal Prefeitura de Palmas obteve 2,51 pontos na análise realizada, contra os 2,05 

encontrados em 2011, passando de transparência moderada a transparência significativa. A 

nota 4 na dimensão I foi mantida. 

A dimensão II recebeu nota 1,93, contra os 1,50 registrados anteriormente. A evolução 

foi provocada pela implantação de serviços para acesso através de dispositivos móveis e 

integração com sites de secretarias e empresas municipais, além do portal Transparência.gov. 

A dimensão III recebeu a avaliação 1,86, contra 1,10 obtidos anteriormente. Conforme 

registrado em planilha, o principal foco da evolução foi na categoria informações 

institucionais. Foi criado um manual didático para o uso do portal da transparência e a 

ferramenta utilizada para a divulgação do diário oficial melhorou, incluindo arquivos dos 

últimos 12 anos. Também há mais referências aos meios de participação popular, projetos e 

programas do município e ao PDDU, cuja equipe de elaboração passou a acolher sugestões e 

esclarecer dúvidas através do portal. 

Na área financeira, houve progressos na publicação dos relatórios de gestão fiscal e na 

abertura de dados, além da possibilidade de consultar despesas e receitas da administração em 

tempo real. As categorias comunicação com o público e responsividade mantiveram 

resultados abaixo da média, com avanços apenas na agenda de audiências públicas e 

conferências municipais e a possibilidade de acompanhamento online de demandas. 

 

7.17.2 Portal de Dados Abertos 

Não foi localizado um portal de dados abertos da prefeitura de Palmas. 

 

7.18 O caso de Porto Alegre 

 

7.18.1 Índice de Transparência Digital 

 

O Portal Prefeitura Municipal de Porto Alegre teve um ITD de 2,76, mantendo-se na 

categoria de transparência significativa, porém abaixo da média de 3,15 apurada em 2011. As 

principais diferenças entre as duas avaliações ficaram na dimensão de informações e serviços 

técnicos, especificamente usabilidade e interoperabilidade, pela ausência de mapa do site e de 
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links para o portal Transparência.Gov e para organismos da sociedade civil organizada (que 

existiam no portal anterior e foram extintos).  

Na dimensão das informações gerais o portal de Porto Alegre alcançou a nota máxima, 

o que poderia ser revisto, uma vez que a metodologia aplicada qualifica como “muito bom” o 

site com banner próprio para o Portal da Transparência na página inicial. Entretanto, se esta 

escala considerasse a visibilidade do link, a nota seria mais baixa, já que o banner para o 

Portal Transparência e Acesso à Informação é pequeno e está localizado no lado direito 

inferior da página, em área de difícil visualização. 

Na dimensão informações e serviços específicos a nota caiu de 2,59 para 2,28. Embora 

tenha havido melhoras nas categorias financeiro-orçamentárias, os dados administrativos 

parecem menos organizados e acessíveis. A comunicação e a responsividade em relação ao 

público, já identificas como problemas em 2011, tiveram poucas melhorias, com exceção da 

implantação dos serviços de atendimento e acompanhamento online de solicitações feitas ao 

poder público. 

 

7.18.2 Portal de Dados Abertos 

 

O Portal de Dados Abertos da Prefeitura de Porto Alegra usa a plataforma CKAN28, a 

mais usada globalmente para publicação e compartilhamento de dados governamentais 

abertos, desenvolvida pela OKF. O programa atende a seis dos oito requisitos básicos, com 

exceção do uso de formato proprietário de dados, (a extensão .xlsx é usada em algumas 

bases), dificultando a acessibilidade e conversão para formatos livres de visualização e 

manuseio.  

As bases são atualizadas na frequência prometida de uma vez ao ano, em desacordo 

com o que prevê a definição de dados abertos, ou seja, a divulgação oportuna, mais breve 

possível após o fato gerador. Quanto à qualidade dos dados, Porto Alegre teve apenas duas 

estrelas, pela ausência de formatos abertos, metadados e links referências para os dados 

apresentados.  

Os resultados melhoram nos quesitos de participação, com apresentação dos fatos 

geradores e do órgão responsável pelos dados, e área para exposição de aplicativos baseados 

no material disponível. Os usuários podem submeter novos projetos a qualquer tempo. Não se 

sabe quantas vezes um mesmo material foi baixado, impedindo a checagem do interesse por 

                                                
28 http://ckan.org/ 
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tipo de dado.  

 

7.19 O caso de Porto Velho 

 

7.19.1 Índice de Transparência Digital 

 

O portal Prefeitura de Porto Velho obteve pontuação 2,15, remetendo à transparência 

moderada. Na análise feita em 2011, o site teve a mesma classificação, porém com 2,30 

pontos. Na primeira dimensão o portal manteve o conceito máximo. 

Na dimensão de informações e serviços técnicos houve decréscimo significativo na 

qualidade do reconhecimento e orientação do sistema, que se tornaram de difícil navegação. 

Além disso, foram identificados links “quebrados” (que não conduzem a lugar algum) em 

todas as seções do site. Houve melhora na integração com portais de organismos reguladores. 

A dimensão de informações e serviços específicos teve queda de 0,30 na escala. 

Dados sobre a legislação do município, meios de participação e programas e projetos da 

gestão municipal se tornaram mais difíceis de encontrar. A leis orçamentárias (LDO e LOA), 

antes publicadas no portal, ainda que sem detalhamento didático, não estão mais disponíveis. 

Embora a funcionalidade exista, os links não funcionam. Foi feita checagem desta informação 

três vezes (duas em novembro e uma em dezembro de 2015), com acesso por diferentes 

conexões de internet e por diferentes programas navegadores, mas a página continuou 

exibindo o mesmo erro. Houve piora ainda nos indicadores folha de pagamento, abertura de 

dados administrativos, ações administrativas, acompanhamento de políticas e meios de 

contato.  

 

7.19.2 Portal de Dados Abertos 

Não foi localizado um portal de dados abertos da prefeitura de Porto Velho. 

 

7.20 O caso de Recife 

 

7.20.1 Índice de Transparência Digital 

 

O Portal Prefeitura do Recife alcançou a pontuação de 2,69, mantendo a posição de 

transparência significativa. Em relação às informações e serviços técnicos, o portal saltou 

1,83 para 2,27 pontos, com destaque para a instalação de links para organismos reguladores 
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como o Procon, a Comissão de Ética do Recife e a Controladoria Geral do Município. 

Nas questões institucionais, administrativas e orçamentárias, estão entre os avanços a 

inclusão de documentos referentes ao PDDU e às leis de Diretrizes Orçamentárias e de 

Responsabilidade Fiscal, bem como o fortalecimento da comunicação responsiva online. Já 

características básicas, como o acesso a portadores de necessidades especiais, a 

disponibilidade de navegação em outros idiomas e a multiplicidade de acesso para 

dispositivos móveis, ainda deixam a desejar.  

 

7.20.2 Portal de Dados Abertos 

 

A iniciativa de dados abertos de Recife teve o melhor desempenho entre as capitais 

estudadas, atingindo 100% em todos os itens da metodologia aplicada. Ao contrário do caso 

de Porto Alegre, o uso da plataforma CKAN não implicou o uso de formatos proprietários. A 

informação sobre o uso dos dados ocupa lugar de destaque e as bases são atualizadas 

frequentemente.  

Confirmando o resultado acima, o programa alcançou cinco estrelas na gradação de 

Berners-Lee, já que usa URIs
 
entre as bases de dados, de modo a facilitar a navegação e 

processamento, bem como na oferta de metadados. Foi possível identificar os fatos geradores 

dos dados e o órgão que atesta sua veracidade, além de visualizar a popularidade de cada base 

em apresentação gráfica ou numérica. Na seção “Hacker Cidadão 2.0” há informações de 

incentivo ao cidadão para uso dos dados, o que arremata o desempenho de excelência nos 

critérios de participação.  

A única ressalva a fazer é sobre o baixo volume de visualizações dos dados e de 

aplicativos gerados a partir deles, o que pode indicar a necessidade de um esforço maior de 

divulgação da iniciativa ou mesmo o baixo esforço/capacidade de mobilização por parte do 

órgão responsável.  

 

7.21 O caso de Rio Branco 

 

7.21.1 Índice de Transparência Digital 

 

O portal Prefeitura de Rio Branco apresentou alta de 0,02 pontos na escala do ITD, 

recebendo em 2015 a nota 2,37, que corresponde a transparência significativa. Como a 

maioria dos portais estudados, obteve conceito máximo na dimensão de informações gerais. 
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Acerca das informações e serviços técnicos, houve piora em indicadores relevantes, 

como a conexão com sites de secretarias, empresas e agências municipais, que foi extinta, e a 

retirada de mecanismos de acesso para portadores de deficiências. Ainda assim, verificou-se 

discreto avanço na orientação do sistema e interface, bem como na acessibilidade por 

dispositivos móveis. 

A média da dimensão III caiu de 2,05 para 1,69. Houve progresso na publicação da 

legislação orçamentária, tanto LOA quanto LDO, além do detalhamento completo das folhas 

de pagamento de toda a administração. Em contrapartida, a oferta de informações 

institucionais decaiu sensivelmente, especialmente no que tange ao funcionamento do 

município e meios de participação. A característica da permeabilidade, tão cara aos autores da 

área de abertura governamental, parece não ser uma meta da gestão atual, vez que foram 

extintos os já incipientes meios de manutenção de diálogo e avaliação de serviços do governo. 

O único mecanismo de responsividade encontrado foi um formulário para envio de sugestões 

de alteração e de locais de plenárias acerca do PDDU. 

 

7.21.2 Portal de Dados Abertos 

 

Não foi localizado um portal de dados abertos da prefeitura de Rio Branco. 

 

7.22 O caso do Rio de Janeiro 

 

7.22.1 Índice de Transparência Digital 

 

O portal Prefeitura do Rio de Janeiro alcançou o ITD de 2,891, se situando no patamar 

de transparência significativa. O resultado anterior foi 3,01. Apesar de ter um site exclusivo 

para a transparência, o Transparência Carioca, não há link para o mecanismo na página 

principal, só para o portal Transparência da Mobilidade, que divulga informações 

operacionais sobre o transporte público da cidade. O fato de uma cidade tão dependente do 

turismo não tem versões traduzidas do seu site também é digno de nota.  

Houve melhora nas normas de disseminação da informação (política de privacidade), 

dados sobre os conselhos municipais e informações e acesso à Ouvidoria em relação a 2011. 

Também houve incremento nas informações sobre o uso e abertura de dados associados ao 

Portal da Transparência, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

mas ainda não é possível acessar a folha de pagamento do funcionalismo e os dados das 
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licitações de forma prática e atualizada. 

Na dimensão de informações e serviços específicos, houve melhora significativa no 

acesso a decisões governamentais e dados administrativos, na disponibilidade de espaços de 

participação, diálogo com o poder executivo e acompanhamento de políticas públicas. A 

comunicação responsiva ainda é um problema, mesmo com a nova possibilidade de se 

acompanhar demandas ao poder público através do portal. 

 

7.22.2 Portal de Dados Abertos 

 

O Data.Rio, portal de dados abertos da capital carioca, apresentou bastante 

instabilidade no período da análise, tendo sido necessárias visitas em três dias diferentes para 

a conclusão da navegação. Como em Recife e Porto Alegre, aqui também se usa a plataforma 

CKAN. O programa cumpre sete dos oito requisitos da OKF, com exceção da atualidade dos 

dados (alguns tiveram sua versão mais recente lançada em 2013). Sobre a qualidade dos 

dados, o portal alcançou as cinco estrelas, com oferta de metadados e indicação de links 

contextuais. Os aspectos ligados à participação são parcialmente atendidos, com ausência 

apenas da quantidade de downloads de cada base. 

É válido destacar que o Data.Rio apresenta o maior número de conjuntos de dados no 

universo pesquisado, com mais de 1.200 bases disponíveis no período da análise, o que chama 

ainda mais atenção por ser um programa novo, lançado em abril de 2014. Todavia, há baixo 

volume de visualizações das bases e poucos aplicativos resultantes dos seus usos podem ser 

vistos no site. Em busca na web, foram encontrados dois outros sites associados à abertura de 

dados governamentais pela Prefeitura do Rio de Janeiro: o Rio Datamine, voltado para a 

relação com desenvolvedores de aplicativos, e o Rio Apps, que armazena 264 aplicativos em 

desenvolvimento com base nos dados públicos, mas a última atualização da página foi feita 

em janeiro de 2013.  

 

7.23 O caso de Salvador 

 

7.23.1 Índice de Transparência Digital 

 

Após a devida análise, o portal “Salvador – Primeira capital do Brasil” obteve ITD 

1,544, substituindo os 2,35 obtidos em 2011, se mantendo assim no patamar de transparência 

moderada, porém agora em seu limite inferior. Na dimensão I, o site obteve o conceito mais 
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baixo entre todos os pesquisados, pois não há qualquer referência ao portal da transparência 

no site da prefeitura. Na análise anterior, este portal contava com um banner próprio. 

A dimensão II teve a pontuação alterada de 2,53 para 1,43, com progresso apenas pela 

oferta de algumas alternativas de acesso via dispositivos móveis e discreta melhora na 

flexibilidade e eficiência do portal. A integração com sites de organismos reguladores, 

Transparencia.gov e de organismos da sociedade civil organizada foi extinta. 

Neste período, a prefeitura implantou um novo sistema de ouvidoria, que acolhe a 

demandas gerais e específicas, atende presencialmente, via internet e telefone, além de 

permitir o acompanhamento de demandas e a avaliação do serviço. São divulgados relatórios 

da avaliação feita pelos cidadãos. Outras mudanças relevantes foram a implantação do Diário 

Oficial Online e a publicação do texto do texto do PDDU, com informações didáticas e 

possibilidade de envio de sugestões e esclarecimento de dúvidas. 

Na dimensão III a pontuação caiu de 1,53 para 1,08. Só há informações sobre os 

conselhos municipais na sessão de notícias e não é possível consultar uma política de 

privacidade e disseminação de informação. Em todo o portal não há sequer uma menção ao 

Portal da Transparência. O portal obteve conceito 0 na categoria responsividade, não 

atendendo a nenhum dos oito indicadores analisados. 

Em relação à abertura de dados financeiros, o portal da transparência melhorou o 

modo de publicação da LDO, LOA e dos relatórios de gestão fiscal. A abertura de dados 

financeiros permanece fraca, se resumindo à publicação de arquivos em PDF e 

desatualizados. A divulgação de receitas e despesas em tempo real, conforme prevê a 

constituição, caiu de fraca para inexistente. 

A comunicação com o cidadão também piorou. Os mecanismos de manutenção de 

diálogo, correio eletrônico, debate prévio sobre decisões governamentais e a agenda pública 

deixaram de existir. A categoria de responsividade obteve a nota 0. 

 

7.23.2 Portal de Dados Abertos 

 

Não foi localizado um portal de dados abertos da prefeitura de Salvador. 

 

7.24 O caso de São Luís 

 

7.24.1 Índice de Transparência Digital 
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O portal Prefeitura de São Luís alçou o patamar de transparência significativa, tendo 

seu ITD elevado de 1,75 para 2,52. Na primeira dimensão o portal manteve o conceito 

máximo. 

Na dimensão de serviços técnicos, a pontuação subiu 0,40 em razão das melhorias 

implantadas na orientação do sistema, flexibilidade e eficiência durante a navegação. 

Também foram inseridos no site links para diversos organismos reguladores. 

Aparentemente, a dimensão III foi a maior responsável pela ascensão do portal na 

escala do ITD, já que a pontuação subiu de 0,58 para 1,94. Embora o sistema de ouvidoria 

tenha melhorado bastante, há menos informações sobre as autoridades e os conselhos 

municipais.  

Por outro lado, a disponibilidade de informações institucionais foi bastante 

incrementada, com a criação do Diário Oficial Online e de um hotsite para o PDDU. Também 

há mais esclarecimentos sobre o uso do portal da transparência, o funcionamento do 

município e as possibilidades de participação do cidadão. A categoria informações financeiras 

orçamentárias apresentou progresso de ao menos 50% em todos os indicadores. Mesmo 

assim, a abertura de dados ainda é limitada, visto que não há aplicativos para a geração de 

relatórios e download em planilhas eletrônicas. 

A abertura administrativa ainda é limitada e a folha de pagamento dos servidores 

continua não sendo publicada. Em contrapartida, os editais e outros documentos relacionados 

a processos licitatórios foram publicados e há um arquivo dos últimos três anos. Também 

houve incremento na abertura de dados administrativos (processos internos) e na oferta de 

informações sobre as políticas públicas da gestão municipal. 

O relacionamento com os cidadãos através do portal do executivo teve avanço claro. 

Enquanto anteriormente as categorias comunicação com o público e responsividade haviam 

recebido, ambas, a nota zero, agora foram classificadas com 1,70 e 1,40, respectivamente. 

Foram divulgados meios de contato com a população, agenda de audiências públicas e 

conferências municipais e ferramentas de manutenção do diálogo. Além disso, é possível 

assinar boletins com as informações da prefeitura (há uma versão para cidadãos comuns e 

outras para jornalistas) e avaliar, através de enquetes, os serviços do governo. Por último, o 

portal ganhou uma seção bastante completa de perguntas frequentes e serviço de suporte 

avançado ao usuário, com resposta de perguntas e também possibilidade de relatar erros 

técnicos na ferramenta. 

 

7.24.2 Portal de Dados Abertos 



108 

 

Não foi localizado um portal de dados abertos da prefeitura de São Luís. 

 

7.25 O caso de São Paulo 

 

7.25.1 Índice de Transparência Digital 

 

O portal Prefeitura de São Paulo ficou com o ITD de 3,19, o que por aproximação 

alcançaria os 3,2 pontos necessários para alcançar a transparência avançada, progresso 

expressivo em relação aos 2,678 pontos da avaliação de 2011.  

A melhora do acesso aos portadores de necessidade especiais e a criação de 

aplicativos para acesso móvel nos sistemas Android e IOS foram pontos de crescimento, mas 

em contrapartida, a usabilidade piorou, com o fim do mapa do site e o empobrecimento da 

flexibilidade e da interface. 

Ainda assim, as informações sobre o funcionamento do município, disponibilidade de 

meios de participação e acompanhamento de programas do município e do PDDU atingiram o 

conceito máximo, acompanhados de modo ascendente, ainda que não ótimo, pelas sessões das 

leis de diretrizes orçamentárias e responsabilidade fiscal. A exibição de despesas e receitas em 

tempo real, ainda um obstáculo político e tecnológico para a maioria demais cidades 

avaliadas, recebeu nota 3 numa escala de 0 a 4. Além disso, o cidadão conta agora com um 

sistema de atendimento online e pode acompanhar o andamento de suas solicitações através 

do site.  

Uma ressalva é a visibilidade do portal da transparência, que apesar de ter atingido 

nota máxima na análise, por exibir link na página principal, é ainda pouco visível em 

decorrência da fonte utilizada e do baixo contraste de cores. 
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Figura 5: Página principal do portal da Prefeitura de São Paulo. 

 

7.25.2 Portal de Dados Abertos 

 

Em termos de dados abertos, o portal só atendeu a três dos oito requisitos da OKF, o 

que provocou no questionamento sobre a validade do uso do nome dados abertos para um 

programa que não atende sequer metade dos pré-requisitos. Entre os itens não satisfatórios 

estão os arquivos em formato proprietário ou em pacotes comprimidos (.zip), que soma uma 

etapa ao acesso final. A presença de um selo de “copyright”, indica a tutela de direitos 

autorais, contrariando a essência própria dos dados abertos. Além disso, os dados não são 

atualizados há anos e se ancoram em informações de censos e outros levantamentos externos 

ao governo municipal. Por conta disso, a iniciativa alcançou apenas duas estrelas no sistema 

de Berners-Lee.  

O programa atendeu a apenas um quesito sobre a participação popular, que se refere à 

identificação do órgão responsável pelos dados. Não é possível identificar o fato gerador das 

informações nem saber quantas vezes os dados foram baixados, e não há espaço para as 

visualizações produzidas pelos cidadãos ou orientações sobre como submeter novos produtos. 

Assim, a iniciativa paulistana é mais frágil dentre as capitais aqui pesquisadas. 

 

7.26 O caso de Teresina 
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7.26.1 Índice de Transparência Digital 

 

O portal prefeitura de Teresina obteve o ITD 2,39, contra 1,98 na avaliação anterior. 

Isso significa dizer que o mecanismo se manteve no patamar de transparência moderada, não 

tendo alcançado a classificação acima por uma diferença de 0,01, que pode ser atribuída a 

subjetividades no preenchimento da planilha. Na primeira dimensão o portal manteve o 

conceito máximo. 

A dimensão dois teve a pontuação alterada de 1,63 para 1,37, motivada pela extinção 

da ferramenta de acesso para portadores de deficiência e dos aplicativos móveis. Também foi 

identificada a falta de integração quase total com outros sites. Só foi possível identifica links 

para sites de algumas secretarias municipais, e nenhum organismo regulador local ou 

nacional.  

Na dimensão III a situação foi oposta, com melhora da pontuação de 0, 90 para 1,84. 

Embora ainda não haja atas das reuniões dos conselhos municipais, já é possível encontrar 

endereço, telefone e e-mails de alguns deles. Além disso, a prefeitura passou a publicar e 

manter arquivos das leis de diretrizes orçamentárias e versões simplificadas dos relatórios de 

gestão fiscal. A abertura dos dados financeiros melhorou, mas ainda não ultrapassou o 

conceito “regular”, já que é possível imprimir os dados em PDF, mas não baixá-los em 

formato de planilha eletrônica. 

A categoria de informações administrativas foi a que mais avançou, com o 

fornecimento de informações detalhadas e dados abertos sobre a folha de pagamento, 

licitações e políticas públicas. Também foi possível saber mais sobre os espaços de 

participação popular. A relação com o consumidor ainda tem limitações, haja vista a ausência 

de mecanismos de debate prévio e proatividade e a baixa qualidade dos mecanismos de 

manutenção do diálogo. Apesar disso, houve avanço na implantação de mecanismo de 

acompanhamento de demandas através do sistema de ouvidoria online. 

 

7.26.2 Portal de Dados Abertos 

 

Não foi localizado um portal de dados abertos da prefeitura de Teresina. 

 

7.27 O caso de Vitória 
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7.27.1 Índice de Transparência Digital 

 

O portal Prefeitura de Vitória apresentou o terceiro melhor resultado entre todos os 

analisados, obtendo a pontuação 3,06 no ITD, face aos 2,65 registrados anteriormente. 

Conforme esperado, manteve-se o conceito máximo na dimensão de informações gerais.  

Na dimensão II, a queda de 2,47 para 1,93 foi motivada quase exclusivamente pela 

ausência de mapa do site, mecanismo apontado pela metodologia como essencial e, portanto, 

com peso três. Além disso, faltam código fonte e desenvolvedor. Essas lacunas ofuscaram a 

relevante multiplicidade de acesso e a integração com vários organismos reguladores e 

organismos da sociedade civil. 

Já na dimensão III, o avanço foi de 1,92 para 2,33. Houve melhora substancial na 

oferta de informações institucionais, incluindo aí a melhora da qualidade do sistema do diário 

oficial online, detalhamento e atualização sistemática dos meios de participação e das 

informações sobre programas e projetos do município. Na categoria de informações 

financeiro-orçamentárias houve crescimento em todos os cinco indicadores. Na investigação 

anterior, todos atingiram 50% ou menos do conceito, enquanto agora quatro atingiram 100% e 

um 80%. 

As informações administrativas também estão mais acessíveis, com destaque para as 

licitações, que em 2011 sequer eram divulgadas no portal da prefeitura. 

Acerca do relacionamento com os cidadãos, foi criado um serviço de atendimento 

online via Whats App® (mobile e desktop). Também foram implantados mecanismos de 

debate prévio sobre decisões do governo, avaliação dos serviços do governo, lista de 

perguntas frequentes e suporte ao usuário. 

 

7.27.2 Portal de Dados Abertos 

 

Não foi localizado um portal de dados abertos da prefeitura de Vitória. 

 

7.28 Resultados consolidados do Índice de Transparência Digital 

 

   A tabela abaixo apresenta os resultados consolidados da pesquisa, mostrando o ITD 

alcançado por cada portal analisado. É interessante destacar que a cidade de João Pessoa 

(PB), foi a única a atingir a classificação de Transparência Avançada, o número de capitais 

com Transparência Significativa subiu de dez para 17 e o de cidades com Transparência 
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Moderada caiu de dezessete para nove, refletindo uma melhora global na transparência digital 

promovida por portais municipais oficiais. 

 

Cidade Pontuação 
alcançada Conceito global 

João Pessoa 3,226 Transparência avançada 
São Paulo 3,19 Transparência significativa 
Vitória 3,142 Transparência significativa 
Curitiba 3,115 Transparência significativa 
Florianópolis 3,056 Transparência significativa 
Belo Horizonte 3,026 Transparência significativa 
Aracaju 2,931 Transparência significativa 
Rio de Janeiro 2,891 Transparência significativa 
Brasília 2,83 Transparência significativa 
Fortaleza 2,788 Transparência significativa 
Porto Alegre 2,768 Transparência significativa 
Recife 2,691 Transparência significativa 
Maceió 2,645 Transparência significativa 
São Luís 2,518 Transparência significativa 
Palmas 2,516 Transparência significativa 
Cuiabá 2,508 Transparência significativa 
Natal 2,451 Transparência significativa 
Belém 2,44 Transparência significativa 
Teresina 2,394 Transparência moderada 
Rio Branco 2,366 Transparência moderada 
Goiânia 2,312 Transparência moderada 
Manaus 2,272 Transparência moderada 
Campo Grande 2,232 Transparência moderada 
Boa Vista 2,22 Transparência moderada 
Porto Velho 2,155 Transparência moderada 
Macapá 1,834 Transparência moderada 
Salvador 1,544 Transparência moderada 
Tabela 18. Resultados totais do Índice de Transparência Digital para cada capital brasileira.. 

Referência 
Conceito global Escala de pontuação 

TA – transparência avançada 4 a 3,2 

TS – transparência significativa 3,1 a 2,4 

TM – transparência moderada 2,3 a 1,6 
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TF – transparência fraca 1,5 a 0,8 

TI – transparência inexistente Abaixo de 0,7 
Tabela 19. Referência da pontuação e respectivos conceitos relativos ao ITD.  

 

   A seguir é possível observar os resultados da tabela acima desmembrados nos três 

conjuntos de categorias analisados: I – Informações gerais, II – Informações e serviços 

técnicos e III – Informações e serviços específicos.  

Cidade 

Resultados parciais 

Resultado final D I 

 Geral 

D II 

Técnica 

D III 

Específica 

1 João Pessoa 4,00 3,07 2,83 3,226 

2 São Paulo 4,00 2,03 3,17 3,19 

3 Vitória 4,00 2,33 2,95 3,142 

4 Curitiba 4,00 3,03 2,62 3,115 

5 Florianópolis 4,00 2,8 2,59 3,056 

6 Belo Horizonte 3,20 2,77 2,03 3,026 

7 Aracaju 4,00 2,97 2,28 2,931 

8 Rio de Janeiro 3,60 3,2 2,34 2,891 

9 Brasília 4,00 2,4 2,3 2,83 

10 Fortaleza 4,00 3 1,98 2,788 

11 Porto Alegre 4,00 2,13 2,28 2,768 

12 Recife 4,00 2,27 2,08 2,691 

13 Maceió 4,00 2,1 2,05 2,645 

14 São Luís 4,00 1,73 1,94 2,518 

15 Palmas 4,00 1,93 1,86 2,516 

16 Cuiabá 4,00 1,6 1,98 2,508 

17 Natal 4,00 2,23 1,61 2,451 

18 Belém 4,00 1,2 2 2,44 

19 Teresina 4,00 1,37 1,84 2,394 

20 Rio Branco 4,00 1,6 1,69 2,366 

21 Goiânia 4,00 1,6 1,58 2,312 

22 Manaus 3,20 1,93 1,85 2,272 

23 Campo Grande 3,20 1,4 1,98 2,232 

24 Boa Vista 4,00 1,43 1,47 2,22 
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25 Porto Velho 4,00 1,57 1,28 2,155 

26 Macapá 4,00 0,57 1,04 1,834 

27 Salvador 2,40 1,43 1,08 1,544 

Tabela 20. Resultados da avaliação parcial e final da transparência dos portais, em ordem crescente Fonte: dados 
produzidos durante a pesquisa. 

 Como pode ser visto na tabela, apenas cinco dos 27 portais analisados deixaram de 

alcançar a nota máxima na dimensão I. O caso mais grave foi o da prefeitura de Salvador 

(2,40), em cujo portal não foi possível localizar qualquer informação ou referencia ao Portal 

Municipal da Transparência. O referido website existe, porém só pode ser localizado por uma 

busca no Google. No caso do Rio de Janeiro (3,60), Belo Horizonte (3,20) e Campo Grande 

(3,20), a nota atribuída se deveu a problemas de visibilidade do Portal da Transparência. A 

situação de Manaus (3,20) foi motivada pela dificuldade de encontrar o endereço eletrônico 

do site em dois dos três principais mecanismos de busca da internet. Em relação à dimensão 

II, os piores resultados ficaram com Belém (1,20) e Macapá (0,40). Na dimensão III, Salvador 

(1,08) e Macapá (1,834) retornam à lista dos piores resultados, ambas na categoria 

responsividade, seguidas por Porto Velho (1,28), que pontuou em apenas um quesito da 

categoria. 

 Como já foi dito anteriormente, 85,51% dos portais analisados atingiram o conceito 

máximo na dimensão I. Na dimensão II, os melhores resultados ficaram com João Pessoa 

(3,07), Curitiba (3,03), Rio de Janeiro (3,02) e Fortaleza (3,00), com melhoras significativas 

nas ferramentas de reconhecimento e orientação, interface e integração com sites de órgãos de 

apoio e controle. Na dimensão III o destaque isolado foi da cidade de São Paulo (3,17), que 

apresentou resultados diferenciados nas áreas de comunicação com o público e espaços e 

mecanismos de participação popular. 

 O gráfico compara os resultados globais de transparência digital verificados em 2011 e 

2015. Em 2011 predominaram municípios com transparência moderada, enquanto em 2015 

prevaleceu a transparência significativa, além de ter sido verificado o primeiro registro de 

transparência avançada. Nos dois anos não houve casos de transparência fraca ou inexistente. 



115 

 

     Gráfico 1. Comparação entre os ITDs obtidos nas avaliações de 2011 e 2015, por conceito. 

 Por último, o gráfico abaixo mostra a linha evolutiva do ITD entre 2011 e 2015. Fica 

evidente que na análise anterior, com uma linha bastante acidentada, a discrepância entre os 

graus de transparência das diferentes capitais. De outro modo, em 2015, os dados geraram 

uma linha ascendente e mais regular, indicando maior homogeneidade entre os diferentes 

cenários.  

 

   Gráfico 2. Evolução das capitais brasileiras no ITD de 2011 a 2015, por cidade. 

 De acordo dos estes dois gráficos, a H1 desta pesquisa é confirmada, com evidências 

de que os portais municipais de capitais brasileiras tiveram avanços na escala proposta pelo 

Índice de Transparência Digital entre  2011 e 2015. Desta forma, pode-se concluir que, sim, a 
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vigência plena da Lei da Transparência a partir de 2013 contribuiu para que as administrações 

municipais se tornasse mais abertas em seus negócios públicos, especificamente em suas 

finanças. Além disso, a crescente demanda da população brasileira por participação cívica e 

controle sobre as ações dos políticos profissionais pode ser apontada como segunda força 

motriz desse movimento. É importante fazer estas duas observações para deixar claro o 

entendimento de que, sozinhas, nem a força da lei nem o aumento da pressão popular por 

transparência podem explicar os resultados obtidos nesta pesquisa. Por último, soma-se o 

avanço tecnológico da plataforma web, especialmente as linguagens de programação de 

código aberto, que tendem a favorecer o desenvolvimento de websites mais eficientes tanto 

para os membros do governo quanto para o público usuário. 

Entre as 27 cidades estudadas, apenas cinco contrariaram a tendência de incremento 

da transparência: Macapá, Porto Alegre, Porto Velho, Rio de Janeiro e Salvador. O caso da 

capital baiana é o mais representativo desta distorção, com queda de 34,38% no Índice de 

Transparência Digital. O principal motivo da mudança foi a ausência de qualquer referencia 

ao Portal da Transparência, ainda que na sessão de notícias, no portal da Prefeitura de 

Salvador, já que o quesito mais importante da avaliação, com maior conceito e maior peso. 

Foram suprimidos os links para o portal Transparência.gov, para sites de organismos da 

sociedade civil organizada e dos tribunais de contas dos município, estado e União. A 

situação é consolidada pela ausência da divulgação de despesas e receitas em tempo real 

(elemento básico da Lei de Responsabilidade Fiscal), pela parca possibilidade de 

comunicação com o público e ausência total de mecanismos de responsividade. Tais 

elementos indicam de forma vigorosa a ausência de uma política de governo aberto na 

administração municipal, visto que em 2007 a cidade já era a 17a classificada no ITD, e a 

situação se tornou ainda pior. 

Em Porto Alegre, a queda foi de 12,1%, mas a cidade se manteve no patamar de 

Transparência Significativa. Os principais problemas identificados fora a dificuldade de 

acesso aos dados financeiro-orçamentários e as deficiências na comunicação e 

responsividade em relação ao público. No caso de Macapá, a queda de 4,33% na escala foi 

considerada pouco significativa, especificamente por causa das margens de subjetividade que 

o método propicia29. 

O portal do Rio de Janeiro apresentou discreta queda de 4,08%, motivada 

basicamente pela ausência de link para o Portal da Transparência na página inicial do 
                                                
29 Todas as checagens discrepantes em mais de 1 ponto em relação a 2011 foram revistas pela autora e por um 
pesquisador externo. 
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website municipal e pela falta de acesso à folha de pagamento do município . 

Em relação a Porto Velho a redução no ITD foi de 6,43%, que teve como principais 

causas a exclusão dos arquivos referentes às Leis de Diretrizes Orçamentárias, inclusive os 

anteprojetos, e a piora na divulgação dos relatórios de responsabilidade fiscal, que não 

oferecem mais versões simplificadas para facilitar a compreensão dos usuários. 

A próxima seção traz uma análise aprofundada sobre os dados coletados nesta 

pesquisa e apresenta possibilidades de entendimento sobre estes achados. Em seguida, será 

apresentado um estudo de correlação entre os resultados encontrados e os indicadores 

socioeconômicos dos municípios analisados. 
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8. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Este capítulo apresenta uma análise pormenorizada de toda a informação levantada a 

partir da análise da transparência digital das capitais brasileiras através da metodologia do 

Índice de Transparência Digital (ITD)30. No primeiro momento serão discutidos os resultados 

da avaliação parcial e final da transparência dos portais (2015 e 2011), a fim de propor 

compreensões sobre a evolução e o estado atual da transparência digital nas cidades 

pesquisadas. O próximo passo será apresentar os resultados das análises estatísticas de 

regressão entre a variável dependente “ITD” e as variáveis independentes “IDH-M”, “Produto 

Interno Bruto (PIB)” e “População” de cada município.  

 

8.1 Análise dos indicadores características de transparência por dimensão 

8.1.1 Dimensão I – Informações Gerais 

 

A primeira dimensão (I) analisada trata das informações gerais sobre cada cidade e a 

presença/visibilidade de seus portais municipal e da transparência na internet. Conforme 

citado anteriormente, as variáveis IDM-M, PIB e população não receberam conceitos por seus 

resultados não dependerem da disposição da administração municipal. Estes dados serão 

usados mais a frente. 

A tabela abaixo mostra que apenas um município analisado (Salvador) não teve seu 

portal da transparência localizado a partir do website da prefeitura. Embora a ferramenta 

exista, foi preciso fazer uma pesquisa no Google para localizá-la. Entre os demais portais, 

81,18% destinam espaço de destaque para os portais de transparência, enquanto 11,11% 

utilizaram áreas secundárias para esta finalidade.  

Website Não existe/ não 
localizado 

Fraco Regular Bom Muito bom 
/localizado 

Endereço eletrônico do 
portal 

1 n/a n/a n/a 26 

Existência de portal da 
transparência 

0 n/a n/a n/a 27 

Visibilidade do portal da 
transparência 1 0 2 1 23 

        Tabela 21. Fonte: Pesquisa de campo realizada entre os dias 25/04/2015 e 20/08/2015. 

                                                
30 Amorim 2012 
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 Os dados não mostram, entretanto, alterações positivas relevantes em relação aos 

registros de 2011. Ao contrário, na ocasião todos os portais foram facilmente localizados 

pelos três motores de busca escolhidos, e não foi encontrado nenhum portal municipal sem 

referência ao respetivo portal da transparência. Os resultados corroboram a ideia de que a 

compreensão da importância e/ou obrigatoriedade da oferta de informações sobre os governos 

municipais já estava consolidada em 2011, e que as alterações registradas nos últimos quatro 

anos não afetam o quadro geral. Da mesma forma, em 2011, todas as capitais já possuíam um 

portal da transparência. 

 
       Gráfico 3. Fonte: Pesquisa de campo realizada entre os dias 25/04/2015 e 20/08/2015. 

   

 8.1.2 Dimensão II – Informações e Serviços Técnicos 

 

  A segunda dimensão analisada trata das informações técnicas de cada portal, que para 

finalidades analíticas foram divididas nas categorias usabilidade, acessibilidade e hiperlink 

(integração com outros websites). Em sua formulação metodológica, Amorim (2012) refere-se 

à usabilidade como a “capacidade de um produto ser usado por usuários específicos para 

atingir objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico 

de uso” (p. 154), de acordo com a Norma ISO 9241 (1998). Os testes de usabilidade foram 
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feitos através da qualificação dos indicadores mecanismo de busca, mapa do site, 

reconhecimento e orientação do sistema e interface.  

 A tabela abaixo mostra que os mecanismos de busca internos, funcionalidade 

elementar de um website informativo, parecem não ser entendidos como essenciais pela 

maioria dos desenvolvedores. Em relação ao total, apenas 37% dos portais apresentaram 

ferramentas de busca avançada, e dois deles (7,4%) sequer ofereciam a funcionalidade. Se, 

por um lado, estes dados podem ser associados a uma falta de empenho em facilitar o acesso 

do cidadão à informação, por outro, também poderiam ser explicados pela popularização do 

maior motor de busca da internet, o Google, que permite buscas relativamente avançadas 

através de uma interface amigável. Em alguns momentos da coleta de dados desta pesquisa, 

por exemplo, foi possível localizar algumas informações dentro dos portais municipais através 

do motor de busca, mas não pelo caminho normal. De acordo com o ranking Alexa de tráfego 

na internet, o Google Search é o site mais utilizado no Brasil, sendo acessado diariamente por 

98,8% dos usuários de internet no país. 

O mapa do site, classificado como desejável e com conceito ponderado pelo peso 3 

(segundo maior da escala), não foi localizado em 18 (66,66%) dos portais avaliados, 

indicando uma tendência ao desuso desta funcionalidade. Entretanto, o mapa do site tem um 

objetivo bastante prático na arquitetura de páginas web, que é o de facilitar a navegação 

expondo a forma como a informação está organizada. Na prática, se um usuário  não 

consegue localizar a informação desejada através da navegação simples, poderia recorrer ao 

mapa para encontrá-la. Como já foi dito anteriormente, na maioria dos portais, essa lacuna 

agora é solucionada através dos mecanismos de busca. 

Em relação ao reconhecimento e orientação do sistema, os números tiveram discreta 

variação em relação a 2011. O número de portais com conceito “bom” ou “muito bom” caiu 

de 23 para 20, e daqueles com conceito “fraco” e “regular” subiu de quatro para sete. O 

reconhecimento e orientação do sistema se referem à possibilidade que o site deve oferecer ao 

usuário de “se localizar” dentro daquele espaço virtual, navegar entre as páginas sem 

dificuldade de encontrar e reencontrar os pontos desejados em poucos cliques. A análise de 

interface trata do ponto de contato, o limite entre o emissor e o receptor de uma mensagem, 

neste caso, o usuário e o administrador do site. Esta “fachada virtual” deve ter aparência 

agradável, elementos organizados e classificados, tanto no caso de imagens quanto de 

conteúdos. Nesta avaliação, 70,37% dos portais avaliados recebeu conceito “bom” ou “muito 

bom”, contra 92% obtidos na avaliação anterior.  
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Uma possível explicação para os resultados descritos no parágrafo anterior é o uso 

crescente de plataformas gratuitas de autosserviço de criação e gestão de websites (como 

Wordpress, Squarespace e Wix), por desenvolvedores da área. Estas De acordo com um 

relatório divulgado em 28 de dezembro de 2015 pela empresa Build With, que analisa as 

tendências no uso de tecnologias web e de internet no mundo todo, 73% dos sites brasileiros 

utilizam Wordpress e Wix para gestão e desenvolvimento. A ferramenta diminui a exigência 

de profissionais especializados na área (designers, programadores, planejadores) e barateia o 

processo de criação dos sites através da  oferta de soluções padronizadas que, em geral, não 

atendem à complexidade de arquitetura de informação exigida por um site de governo.   

 

Usabilidade Não existe/ 
Não localizado 

Fraco Regular Bom Muito bom/ 
Localizado 

Mecanismo de busca 2 n/a 15 n/a 10 

Mapa do site 18 n/a n/a n/a 9 
Reconhecimento e 
orientação do sistema 0 1 6 7 13 

Interface 0 0 8 5 14 
Tabela 22. Fonte: Pesquisa de campo realizada entre os dias 25/04/2015 e 20/08/2015. 

A acessibilidade na web foi descrita de forma abrangente e contemporânea pela W3C 

como “a condição de alcance, percepção, entendimento e interação para a utilização, a 

participação e a contribuição, em igualdade de oportunidades, com segurança e autonomia, 

em sítios e serviços disponíveis na web, por qualquer indivíduo, independentemente de sua 

capacidade motora, visual, auditiva, intelectual, cultural ou social, a qualquer momento, em 

qualquer local e em qualquer ambiente físico ou computacional e a partir de qualquer 

dispositivo de acesso”31. Para medir tal característica foram utilizados os indicadores idiomas, 

acesso a portadores de necessidades  específicas (deficientes, idosos e estrangeiros), 

possibilidade de acesso por dispositivos móveis, flexibilidade e eficiência e informação sobre 

a linguagem e o responsável pelo desenvolvimento. 

A tabela abaixo demonstra avanços importantes. A multiplicidade de acesso em 

dispositivos móveis foi a mais atingida, acompanhando o avanço tecnológico dos últimos 

cinco anos. Enquanto em 2011 apenas dois portais possuíam alguma funcionalidade de acesso 

móvel, atualmente são 19, num aumento de 850%. Por este resultado é possível inferir que os 

gestores municipais têm uma percepção, ainda que limitada, do avanço do acesso à internet 

                                                
31 http://www.w3c.br/pub/Materiais/PublicacoesW3C/cartilha-w3cbr-acessibilidade-web-fasciculo-I.pdf 
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através dos dispositivos móveis no Brasil, que saltou de 33,2 milhões em 2011 para 151,4 

milhões em 2015 de acordo com a Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil). O 

relatório indica ainda que o número de acessos à internet pela tecnologia 4G alcançou 25,4 

milhões de usuários, igualando-se ao número de acessos em banda larga fixa. 

Além disso, o número de portais classificados como bons ou muito bons em 

flexibilidade e eficiência, que trata da possibilidade de acesso, arquivamento e impressão das 

informações disponíveis, subiu de 20 para 24. Neste quesito, foi identificada em 26 dos 27 

sites analisados a possibilidade de compartilhamento dos conteúdos via redes sociais, o que na 

Web 2.0 pode se considerado um tipo de arquivamento e/ou impressão.  

O acesso para falantes de outros idiomas ainda está ausente de 81,48% dos portais 

municipais, mostrando que a ausência de barreiras espaciais ainda não é uma potencialidade 

relevante do ponto de vista dos avaliadores. Ainda que se considere que informações 

administrativas e financeiras dos municípios não são interesses prioritários de falantes de 

outros idiomas, as prefeituras poderiam oferecer traduções ao menos de suas informações 

turísticas de modo a estimular o fluxo de visitantes, mas isso também não acontece. Do 

mesmo modo, os portadores de deficiência não são vistos como potenciais usuários dos 

portais, já que há apenas três portais com ferramentas certificadas com o selo AAA32 para 

acesso de deficientes. O acesso à cidadania através da informação é negado, assim, a 61,4 

milhões de brasileiros portadores de deficiência visual, física ou auditiva, que poderiam ser 

beneficiados pelas tecnologias de uso e acesso já disponíveis no mercado. 

 

Acessibilidade Não existe/ 
Não localizado 

Fraco Regular Bom Muito bom/ 
Localizado 

Outros idiomas 22 n/a 4 n/a 1 

Acesso a portadores de 
necessidades especiais 15 n/a 9 n/a 3 

Multiplicidade de acesso 8 n/a 16 n/a 3 
Flexibilidade e eficiência 
do portal 

0 0 3 12 12 

Linguagem  e 
desenvolvedor 12 n/a 11 n/a 4 

Tabela 23. Fonte: Pesquisa de campo realizada entre os dias 25/04/2015 e 20/08/2015. 

A última categoria desta dimensão trata da integração dos portais municipais com 

outros sites através de hiperlinks. De acordo com a metodologia proposta, um site 

                                                
32 Explicar o que é. 



123 

completamente integrado deve oferecer links para os sites de todas as secretarias, autarquias e 

empresas municipais, para organismos reguladores (tribunais de contas, câmara municipal, 

corregedoria e algum outro órgão de controle que atue sobre o município), para o portal 

Transparência.gov, do Governo Federal, e para organismos da sociedade civil organizada. O 

objetivo destas conexões é favorecer o acesso do cidadão, a partir de um único ponto, a maior 

quantidade possível de informação sobre o governo municipal, bem como municiá-lo de 

ferramentas de controle social formais e informais.  

Os resultados da pesquisa mostraram que 17 (63%) dos portais contém links para 

todos os seus órgãos de apoio, contra 23 (85%) verificados em 2011. Cinco portais não 

tinham link para qualquer órgão de apoio, situação que não foi registrada na análise anterior. 

Embora não seja este o objeto de análise desta pesquisa, tais indicadores sugerem desapreço 

das gestões municipais pelas ferramentas básicas do governo eletrônico, como a informação e 

até mesmo a prestação online de serviços ordinários utilizados pelos cidadãos.  

O incremento da conexão com órgãos de controle, por outro lado, foi bastante 

positivo. O número de websites que obtiveram a classificação “muito bom” foi de 3 para 16, 

numa alta de 433%. Em contrapartida, o número de portais totalmente desconectados dos 

órgãos reguladores caiu de 13 para 4, ou seja, 69,2%. Independentemente de a conexão com o 

Transparência.gov ter permanecido inalterada, os conjunto de dados aponta para a adoção de 

um padrão mais aberto de gestão, comprometido com os valores da transparência e da 

responsabilização dos agentes públicos. Também é preciso considerar as rígidas exigências da 

Lei de Responsabilidade Fiscal em relação ao controle externo que, se não cumpridas, podem 

ser punidas com cassação de mandato e períodos variáveis de inelegibilidade. 

A integração com sites de organismos da sociedade civil organizada caiu de 5 

(18,51%) para 1 (3,7%), demonstrando a dificuldade das gestões municipais em adotar 

práticas de governo disponíveis para o compartilhamento de conhecimento e experiências 

com entes externos à sua estrutura.  

Hiperlinks Não existe/ 
Não localizado 

Fraco Regular Bom Muito bom/ 
Localizado 

Link para órgãos de 
apoio 

5 n/a 5 n/a 17 

Link para organismos 
reguladores 

4 n/a 7 n/a 16 

Link para o 
transparência.gov 

17 n/a n/a n/a 10 

Link para organismos 
da sociedade civil 26 n/a n/a n/a 1 
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organizada 
Tabela 24. Hiperlinks dos portais 

 
Gráfico 4. Fonte: Pesquisa de campo realizada entre os dias 25/04/2015 e 20/08/2015. 

Reunindo em ordem crescente os resultados obtidos na dimensão de informações e 

serviços técnicos dos portais avaliados, o gráfico acima revela uma piora nos resultados em 

comparação com 2011. Enquanto na avaliação anterior apenas 7 (25,92%) websites 

analisados obtiveram nota menos do que 2,00 nesta categoria, em 2015 esse número subiu 

para 13 (48,14%). Os piores resultados estão associados à categoria acessibilidade, com 

pouquíssima atenção dada ao uso dos instrumentos por portadores de necessidades especiais 

e, tomando como referências as possibilidades tecnológicas, o avanço incipiente no acesso de 

aplicações através de dispositivos móveis. Esse dado torna-se ainda mais relevante se 

contrastado com a informação de que entre os brasileiros que utilizam a internet, 76% o fazem 

através de smartphones e 22% através de tablets.  

 

8.1.3 Dimensão III – Informações e Serviços Específicos 

 

A terceira dimensão analisada nessa pesquisa foi a de informações e serviços 

específicos, formada por seis categorias, a saber: informações contextuais, informações e 

serviços institucionais, informações financeiro-orçamentárias, informações administrativas, 

comunicação com o público, e responsividade. Este conjunto de parâmetros visa compreender 
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até que ponto os portais municipais são utilizados pelas respectivas administrações com a 

finalidade de inteirar os cidadãos dos atos e dados relativos à gestão, fomentar o 

acompanhamento das contas públicas e melhorar a comunicação com a população.  

Na categoria de informações contextuais, não houve alterações relevantes nos quesitos 

“lista de autoridades” e “disseminação da informação”. Sobre o primeiro quesito, cabe 

lembrar que a lista de autoridades com contatos, horário de atendimento presencial e 

informações sobre as atribuições das autoridades não é só uma recomendação de boas 

práticas, mas uma norma prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal que visa estimular o 

contato direto dos eleitores com seus representantes e servidores delegados para tratar dos 

assuntos públicos. Isso só ocorre em 40,74% dos casos, menos ainda do que em 2011.  

Em tempos de debate sobre privacidade e vigilância, as prefeituras de capitais 

brasileiras também não demonstram preocupação em declarar abertamente quais dados 

recolhe dos usuários de seus sites oficiais, bem como qual é a utilização de informações 

pessoais registradas em cadastros de acesso e formulários de prestação de serviços. A falta de 

uma política explícita de disseminação da informação, identificada em 77,78% dos websites 

visitados, permite, entre outras distorções, o uso eleitoral não autorizado de informações 

privadas. 

Ao mesmo tempo, foi registrada melhora significativa na qualidade das informações 

acerca dos conselhos municipais. Enquanto em 2011 apenas 8 (29,62%) portais ficaram na 

categoria “bom” ou “muito bom”, em 2015 esse número subiu para 13 (48,14%). Além disso, 

a porcentagem de portais onde a oferta de informações sobre os conselhos era fraca ou 

inexistente caiu 80%. A pressão da sociedade civil organizada pela concretização da promessa 

participativa criada na Constituição de 1988, através dos conselhos, tem crescido 

consideravelmente. O movimento se intensificou na segunda metade dos anos 1990, com a 

reforma administrativa fortemente esteada nas ideias de accountability. 

O indicador Ouvidoria revelou importante progresso, acompanhando a crescente 

demanda por participação e controle social. Apenas um portal não teve qualquer informação 

sobre o tema, enquanto 16 (59,25%) deles se enquadraram nas categorias “bom” ou “muito 

bom”, quando há uma ou mais ouvidorias (geral, saúde, educação, meio ambiente, etc.) com 

informações sobre a estrutura ou o funcionamento, possibilidade de protocolar sugestões, 

elogios, reclamações e denúncias, além de detalhes sobre o tratamento dado às demandas 

encaminhadas. Em alguns casos, inclusive, as ouvidorias apresentam estatísticas periódicas de 

atendimento, através das quais é possível acompanhar a taxa de resolução de questões. Esta 

funcionalidade, ainda que não obrigatória, está nos manuais de boas práticas das ouvidorias 
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privadas, que tudo indica, estão servindo de modelo para administrações atentas à 

produtização/marketização dos serviços dominante na era da governança digital. Apesar da 

tecnologia disponível atualmente, que além de tornar o serviço mais acessível ao público, 

tende a tornar seus processos mais eficientes, baratos e mensuráveis, 18,51% das capitais 

brasileiras ainda fornecem em seus sites oficiais apenas contatos sobre ouvidorias de 

funcionamento presencial. 

Informações e serviços 
contextuais 

Não existe/ 
Não 

localizado 

Fraco Regular Bom Muito bom/ 
Localizado 

Lista das autoridades 2 n/a 14 n/a 11 
Disseminação da 
informação 

21 n/a 1 n/a 5 

Conselhos municipais 1 1 12 8 5 
Ouvidoria 1 5 5 9 7 
Tabela 25. Fonte: Pesquisa de campo realizada entre os dias 25/04/2015 e 20/08/2015. 

 A tabela abaixo mostra os resultados da análise na categoria informações e serviços 

intencionais, na qual o único quesito que mostrou queda de conceito foi história da cidade, 

antes disponível em 89% nos sites, contra 70% atualmente. 

 As instruções sobre o uso do portal da transparência incluindo textos, manuais com 

ilustrações e/ou vídeos estão presentes em 55,55% dos sites analisados, o que antes só ocorria 

em 29,62%. O crescimento é de quase 100%, mas ainda insuficiente, levando em conta a falta 

de padronização dos portais de transparência e as plataformas excessivamente complexas 

sobre os quais alguns deles são construídos. Apesar de cumprirem a obrigatoriedade legal, 

muitos destes websites não oferecem, de fato, acesso aos dados financeiros dos governos no 

momento em que oferecem ferramentas de difícil operação, especialmente para o cidadão 

médio brasileiro. Além disso, 11,11% dos sites não oferecem qualquer orientação deste tipo e 

25,92% apenas apresentam o portal. 

 

Informações institucionais Não existe/ 
Não localizado 

Fraco Regular Bom Muito bom/ 
Localizado 

História da cidade 8 n/a n/a n/a 19 
Uso do portal da transparência 3 7 2 4 11 
Legislações do município 1 2 3 13 8 
Funcionamento do município 5 14 4 1 3 
Meios de participação 2 10 5 2 8 
Programas e projetos do 
município 

1 3 13 7 3 

Plano Diretor de - - 12 - 15 
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Desenvolvimento Urbano - 
PDDU 
Tabela 26. Fonte: Pesquisa de campo realizada entre os dias 25/04/2015 e 20/08/2015. 

A publicação de material legislativo é um dos exemplos claros de que a popularização 

da internet franqueia a um grande número de pessoas informações antes ocultas. Nesta 

avaliação, verificou-se que 77,77% das prefeituras publicam toda a legislação municipal em 

seus sites, permitindo download e impressão destes documentos. Em 29,62% dos casos, estão 

disponíveis arquivos de cinco anos. Embora este quadro não registre, em vários casos o 

catálogo digital compreende todas as edições dos diários, desde o início de sua série histórica. 

A título de comparação, é interessante saber que em 2011 apenas 59,25% apresentavam a 

mesma situação. Apenas três municípios brasileiros seguem sem publicar suas leis na internet.  

Fora dos ambientes da administração pública e do direito, a abertura e acessibilidade a 

leis, decretos e outras publicações da imprensa oficial municipal é de extrema importância 

para o controle social à medida em que instrumentaliza os jornalistas para a adequada 

cobertura dos atos políticos oficiais. Sem o acesso aos diários oficiais, ainda que receba 

informações de fontes confiáveis, um jornalista jamais poderá provar casos de nepotismo, 

contratos superfaturados, aprovações de leis e regulamentações feitas sem a devida 

divulgação, gastos excessivos com bens desnecessários, entre outros. Além do mais, como o 

crescimento do jornalismo de dados, no qual se estimula a capacitação profissional para a 

interpretação de dados brutos, a abertura de dados governamentais também permite a oferta 

de mais informação relevante para a formação da opinião pública.  

Embora atualmente haja mais informações acerca do funcionamento institucional do 

município, explicando a tramitação de leis, decretos, orçamento e período de encaminhamento 

de projetos de iniciativa popular, os resultados ainda são desfavoráveis. O número de websites 

onde não foi encontrada qualquer informação sobre o tema caiu de 22 (81,48%) em 2011 para  

5 (18,51%). Apesar disso, 51,85% só oferecem informações dispersas na seção de notícias e 

apenas três portais (11,11%) fornecem orientação adequada para o usuário sobre estes temas. 

 A oferta de informações acerca dos meios de participação cidadão em audiências 

públicas municipais, incluindo agenda atualizada, foi localizada em 29,62% dos portais 

analisados, com crescimento de 700% em relação a 2011. Paralelamente, a quantidade de 

portais onde as referências sobre o tema são ruins ou não existem caiu 75%, de 8 para 2. 

 Mais um achado significativo foi a presença em todos os portais, quando menos, da lei 

do PDDU em vigência. Em 55,55% dos portais foi possível encontrar informação atualizada e 

formas de consulta e sugestões aos responsáveis pelo plano. Na última década, os planos 
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diretores têm sido alvo de intensos embates entre os governos municipais e organizações da 

sociedade civil, atentas à preservação da qualidade de vida no ambiente urbano. Esta disputa é 

fortemente associada à pressão por controle social, especialmente no que tange ao combate do 

clientelismo, já que o principal argumento em torno do tema  é de que alguns prefeitos, 

apoiados pelos vereadores de seus municípios, tentam aprovar planos que favorecem elites 

financeiras e aliados políticos através de construções e instalação de empreendimentos. 

 A tabela a seguir mostra aquelas que parecem ser as informações mais populares 

acerca da transparência pública, aquelas determinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal 

(Lei Complementar 101/2000), e talvez por isso mesmo tenha sido onde foram verificados os 

maiores progressos. Nela foram registrados os resultados apresentados por cada portal acerca 

dos documentos orçamentários e financeiros municipais.  

A publicação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) anual e de anos anteriores 

conforme os dispositivos legais apareceu em 88,88% dos casos analisados, contra os 7,4% 

observados em 2011. O arquivo do documento por mais de oito anos, que só havia sido 

verificado em um caso, desta vez apareceu em 17 portais, num incremento de 1.600%. Do 

mesmo modo, a divulgação de planos, orçamentos, prestações de contas e seu parecer prévio, 

além dos relatórios Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e de Gestão Fiscal (RGF), 

dos últimos quatro anos disponíveis também em versões simplificadas cresceu em 18,75% 

dos casos. A publicação de despesas e receitas em tempo real foi identificada em 59,26% dos 

casos analisados.  Explicações didáticas sobre os documentos foram encontradas pela 

primeira vez em 6 websites. 

A publicação de despesas e receitas em tempo real, prevista pela Lei Complementar, 

131/2009 e vigente em todo país desde maio de 2013, foi verificada em 59,25% dos portais 

visitados, mais do que o dobro dos 25,92% registrados há quatro anos. Não obstante, 4 sites 

não tem sequer uma indicação da funcionalidade e, em 2 sites, ela existe, mas esteve 

inoperante em várias visitas. Conquanto tenha havido avanços no cumprimento da exigência 

legal de abertura de dados, este ponto segue como um obstáculo à transparência fiscal nas 

capitais brasileiras. Enquanto em 2011 nenhum portal analisado obteve conceito “bom” ou 

“muito bom”, em 2015, 12 (44,44%)  deles foram classificados como bons e 1 como muito 

bons.   

Por último, houve considerável evolução na publicação do anteprojeto da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias a ser votada para o próximo exercício, que passou de 4 (14,81%) 

para 18 (66,66%). 
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Informações financeiro 
orçamentárias 

Não existe/ Não 
localizado 

Fraco Regular Bom Muito bom/ 
Localizado 

Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 

1 0 2 7 17 

Lei de Responsabilidade 
Fiscal 

0 2 6 13 6 

Despesas e receitas em 
tempo real 

4 0 7 9 7 

Abertura de dados 0 5 9 12 1 
Anteprojeto da LDO 9 n/a n/a n/a 18 
Tabela 27. Fonte: Pesquisa de campo realizada entre os dias 25/04/2015 e 20/08/2015. 

 A tabela a seguir reúne dados sobre informações e processos internos de cada 

prefeitura. Um achado particular foi a ausência de espaços para publicação de 

pronunciamentos de autoridades em todos os websites pesquisados. A partir deste quadro é 

possível inferir que a interação com a população não faz parte do perfil gestor dos candidatos 

a prefeito no país. Estes pronunciamentos, que poderiam servir ao acompanhamento de 

promessas e justificativas feitas publicamente por prefeitos e secretários, não é possível nas 

capitais brasileiras.  

A folha de pagamento é publicada de forma minuciosa, incluindo dados da 

administração direta e indireta, bem como de prestadores de serviço, com possibilidade de 

obter os arquivos em formato de planilhas eletrônicas em 51,85% dos portais visitados. 

Atualmente, 14,81% ainda não publicam quaisquer dados de folhas de pagamentos de seus 

servidores, em oposição aos 37,03% verificados em 2011. Em relação aos processos 

licitatórios, a única alteração digna de nota foi a publicação do arquivo de licitações, que 

pulou de 7,4% para 25,92% dos municípios pesquisados. Uma observação indispensável 

dobrou a oferta de informações sobre os espaços potenciais de participação dos cidadãos. 

Informações e  
processos internos 

Não existe/  
Não localizado 

Fraco Regular Bom Muito bom/ 
Localizado 

Informações noticiosas 1 n/a 17 n/a 9 
Pronunciamentos 27 n/a n/a n/a 0 
Folha de pagamento 4 2 7 11 3 
Licitações 2 2 11 5 7 
Decisões governamentais 0 1 4 17 5 
Abertura de dados 2 11 10 3 1 
Ações administrativas 0 19 4 1 3 
Espaços de participação 12 1 0 0 14 
Acompanhamento das 
políticas 

13 0 10 1 3 

 Tabela 28. Fonte: Pesquisa de campo realizada entre os dias 25/04/2015 e 20/08/2015. 
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 A comunicação entre governantes e cidadãos é considerada elemento essencial do 

processo democrático para teóricos políticos afiliados a diferentes correntes de pensamento. 

Lamentavelmente, esta não parece ser a posição adotada pelos responsáveis pelos 

instrumentos digitais analisados. Meios de contatos completos e presentes em todas as 

páginas dos sites só foram localizados em 33,33% dos casos analisados, enquanto 59,25% 

oferecem algum tipo de contato esparso. Enquanto a presença nas redes sociais é uma 

realidade em todos os sites estudados, a comunicação por correio eletrônico parece estar 

perdendo a centralidade, visto que em 25,92% dos portais não foi encontrado qualquer 

endereço de e-mail da prefeitura. Também foi registrado retrocesso nos mecanismos de 

manutenção do diálogo, a exemplo de boletins de notícias, informações sobre o 

encaminhamento de processos e o recebimentos de conteúdos de interesse específico, a 

exemplo de agenda cultural e escala de plantões médicos em unidades de saúde de uma 

região, por exemplo.  

Comunicação com  
o público 

Não existe/ 
Não localizado 

Fraco Regular Bom Muito bom/ 
Localizado 

Meios de contato 2 n/a 16 n/a 9 
Redes sociais 0 n/a n/a n/a 27 
Correio eletrônico 7 n/a 11 n/a 9 
Manutenção do diálogo 15 n/a 8 n/a 4 
Agenda pública 7 n/a 13 n/a 7 
Agenda do governo 20 n/a 4 n/a 3 
Tabela 29. Fonte: Pesquisa de campo realizada entre os dias 25/04/2015 e 20/08/2015. 

 A última categoria analisada foi a de responsividade, que ocorre quando existe, por 

parte do questionado, abertura e exercício de diálogo. “Quando se fala de responsividade no 

sistema democrático, o algo ou alguém é o Estado e seus agentes que respondem sobre temas 

e demandas de interesse público (alguma coisa) para os seus mandantes, a esfera civil” 

(SILVA, 2009). A tabela a seguir mostra que, exatamente como visto em 2011, 70,37% dos 

portais pesquisados não apresentam qualquer ferramenta que se antecipe à necessidade do 

usuário, como informação sobre assuntos mais pesquisados ou serviços mais procurados. O 

mesmo ocorre com publicação de respostas das autoridades às demandas populares, que 

novamente apareceu em apenas um website analisado. Por outro lado, cresceram as 

possibilidades de debate prévio33 – de 25,92% para 48,14% - e de avaliação dos serviços do 

governo – de 18,51% para 48,14%. Os destaques desta categoria se concentraram na 

                                                
33 Quando o governo se abre a receber opiniões dos cidadãos sobre temas da agenda do governo através de 
enquetes e comentários. Os conceitos melhoram à medida que se oferece mais informação, relatórios e 
laudos técnicos para qualificar o debate. 
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possibilidade de acompanhamento de demandas, cuja prevalência saltou para 66,66%, e de 

avaliação dos serviços do governo, atualmente disponível em 41,66% dos portais, contra 

18,51% encontrados em 2011.  

Responsividade Não existe/ 
Não localizado 

Fraco Regular Bom Muito bom/ 
Localizado 

Proatividade 19 n/a n/a n/a 8 
Atendimento on-line 18 n/a n/a n/a 9 
Respostas das autoridades 26 n/a n/a n/a 1 
Debate prévio 14 n/a 9 n/a 4 
Avaliação dos serviços do 
governo 

17 n/a 8 n/a 2 

Perguntas e respostas 17 n/a n/a n/a 10 
Suporte ao usuário 19 n/a 4 n/a 4 
Acompanhamento das 
demandas 

9 n/a 2 n/a 16 

Tabela 30. Fonte: Pesquisa de campo realizada entre os dias 25/04/2015 e 20/08/2015. 

O gráfico exibido a seguir apresenta os resultados agrupados de todas as categorias 

avaliadas na dimensão de informações e serviços específicos, que será em seguida cruzado 

com os dois gráficos parciais anteriores a fim de comparar o desempenho dos portais em cada 

dimensão analisada.  

	  
      Gráfico 5. Fonte: Pesquisa de campo realizada entre os dias 25/04/2015 e 20/08/2015. 

 No gráfico abaixo é possível notar que 66,66% dos municípios dotados do grau de 

Transparência Significativa obtiveram melhores resultados na dimensão técnica do que na 
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dimensão específica. Por isso, pode-se subentender que mesmo os governos de tais cidades 

sejam alinhados a um perfil de gestão pública transparente e moderna, ainda estão pouco 

afinados com os princípios porosidade e responsividade em relação aos cidadãos.  

	  
   Gráfico 6. Fonte: Pesquisa de campo realizada entre os dias 25/04/2015 e 20/08/2015. 

 Um olhar abrangente sobre todos os achados descritos e analisados até agora indica 

que houve crescimento relevante na transparência digital das capitais brasileiras. Colocando o 

atual estudo em perspectiva com o de Amorim (2012) em cuja metodologia se apoia e com 

quais resultados se compara, é possível apontar uma tendência positiva em relação ao uso das 

tecnologias digitais para o aperfeiçoamento da gestão e o cumprimento das exigências de 

transparência e publicidade impostas pela legislação brasileira, pelo mercado interno e 

externo e pelo próprio posicionamento dos cidadãos diante do tema.  

 Apesar dos progressos, estes resultados remontam a pesquisa de Jambeiro et al (2012) 

de avaliação de websites de capitais brasileiras, que apontou a limitação destes instrumentos 

no que tange ao design estrutural, à participação cívica online e às informações para o 

controle social da gestão (p. 26).  O que o estudo mostra é que nenhum dos portais analisados 

obteve excelentes resultados em todas as variáveis analisadas, o que se repete neste trabalho. 

 Ao mesmo tempo, nos resultados gerados por esta análise comparativa corroboram as 

evidências encontradas por Akutsu (2002; 2005) numa pesquisa que aplicou a mesma 

metodologia para avaliar um conjunto de portais com um intervalo de dois anos. Na ocasião, 

verificou-se um resultado de avanço dos portais analisados na escala conceitual proposta, 

sobre o que o autor conclui: “Os avanços observados, portanto, devem ser analisados mais 
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como possibilidades de exploração do potencial da Internet pelos governos do que como 

tendências a serem generalizadas para todos os estados e municípios do país”(p. 743). 

 Após toda a discussão de resultados apresentada neste capítulo, foi possível chegar às 

conclusões que serão descritas a seguir: 

- Como já havia sido verificado por Amorim (2012), todas as capitais 

brasileiras já adotaram programas de governo eletrônico e ferramentas de 

democracia digital (mais ou menos sofisticadas); 

- Todas as capitais brasileiras já implantaram seus Portais de 

Transparência, conforme prevê a legislação vigente no país, e os utilizam 

para a prestação de contas à população, aumentando as possibilidades de 

accountability; 

- Mais da metade das capitais brasileiras (17 ou 62,96%) apresentam 

atualmente grau de transparência significativa. Em 2011 estes valores 

correspondiam ao número de capitais com transparência moderada, o que 

comprova o progresso alcançado neste campo. Além disso, diminuiu a 

disparidade entre os índices de transparência das cidades analisadas, 

independente da região, demostrando um desenvolvimento mais 

igualitário; 

-  Houve alguns retrocessos em aspectos técnicos, como as ferramentas de 

busca e mapas de site, bem como nas características de interface e 

orientação do sistema, o que pode ser explicado por mudanças nas 

tendências do design e programação de websites, o que tornaria os 

parâmetros inadequados para análise. Entretanto, essa possibilidade não 

foi investigada; 

- Foi identificado um crescimento vultoso (850%) na possibilidade de 

acesso a serviços e informações do governo por meio de dispositivos 

móveis. Além disso, a conexão com órgãos de controle através de 

hiperlinks aumentou 433%; 

- A atenção aos serviços de ouvidoria aumentou, o que pôde ser verificado 

por um aumento de 100% nos portais classificados como bons ou muito 

bons nesse quesito, e mesmo os que não atingiram essa qualificação 

mostram melhoras em relação à avaliação anterior. Ainda assim, 

permanecem sendo escassas as informações sobre o funcionamento do 

município e a abertura de dados e ações administrativas como um todo. 
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As informações sobre política de privacidade só foram encontradas em 

22% da amostra. 

- As discussões recentes sobre a política e a vida nas cidades parece ter 

aumentado o interesse pela legislação municipal, o que foi respondido de 

forma positiva pelas administrações. A publicação dos diários oficiais 

online aumentou em 31% e a publicação dos Planos Diretores de 

Desenvolvimento Urbano (PDDU), com possibilidade de debates sobre o 

assunto, 650%. 

- A abertura financeira melhorou de forma notável, com aumento em mais 

de seis vezes na quantidade de portais que publicam a LDO. A 

publicação de despesas e receitas aumentou 20%, com incremento da 

oferta de aplicativos para o cruzamento de dados e geração de relatórios. 

Além disso, caiu pela metade o número de websites que não publicam 

qualquer informação sobre a folha de pagamento dos servidores; 

- Por último, o potencial ou consumação de relações com o cidadão, parte 

essencial para a concretização de um processo de democracia digital, 

ainda recebe pouca atenção nos casos pesquisados.  Não houve avanço 

na proatividade dos portais desde 2011. Menos da metade dos sites 

pesquisados apresentaram meios adequados e claros de contato para o 

cidadão, e quando existem, tendem a seguir vetores unilaterais e de baixa 

responsividade. Outrossim, é necessário registrar o crescimento na 

possibilidade de acompanhamento de demandas, cuja prevalência 

aumentou em 300%.  
 

8.2 O ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA DIGITAL E SUA CORRELAÇÃO COM 

INDICADORES SOCIOECONÔMICOS, POR CAPITAL 

 

 Conforme proposto no capítulo metodológico deste trabalho, nesta seção serão 

apresentados os resultados das correlações entre os índices de transparência encontrados, 

tomado como variável dependente, e os indicadores socioeconômicos pré-definidos (IDH-M, 

PIB-M e população) tomados como variáveis independentes. A reunião destes dados pode ser 

observada na tabela abaixo: 
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Cidade ITD 1 População 2 IDH-M 3 PIB-M6 
Salvador 1,784 2.675.656 0,759 38.819.520 

Macapá 1,834 398.205 0,733 5.625.811 

Porto Velho 2,155 428.527 0,736 9.492.315 

Boa Vista 2,22 284.313 0,752 5.103.274 

Campo Grande 2,232 786.797 0,784 15.722.330 

Manaus 2,272 1.802.014 0,737 51.025.146 

Goiânia 2,312 1.302.001 0,799 27.668.222 

Rio Branco 2,366 336.038 0,727 52.455 

Teresina 2,394 814.230 0,751 11.403.516 

Belém 2,44 1.393.399 0,746 19.666.725 

Natal 2,451 803.739 0,763 12.266.519 

Cuiabá 2,508 551.098 0,785 12.406.461 

Palmas 2,516 42.888 0,788 3.736.563 

São Luís 2,518 1.014.837 0,768 20.798.001 

Maceió 2,645 932.748 0,721 13.743.391 

Recife 2,691 1.537.704 0,772 33.149.385 

Porto Alegre 2,768 1.472.482 0,805 45.506.017 

Fortaleza 2,788 2.452.185 0,754 42.010.111 

Brasília 2,83 2.570.160 0,824 164.482.129 

Rio de Janeiro 2,891 6.453.682 0,799 462.376.208 

Aracaju 2,931 571.149 0,77 9.222.818 

Belo Horizonte 3,026 2.375.151 0,81 54.996.326 

Florianópolis 3,056 421.240 0,847 11.429.916 

Curitiba 3,115 1.864.416 0,823 58.082.416 

Vitória 3,142 327.801 0,845 28.257.358 

São Paulo 3,19 11.253.503 0,805 1.349.465.140 

João Pessoa 3,226 723.515 0,763 10.107.596 

Tabela 31. Variáveis dependente e independentes da análise estatística de correlação. 
Fonte: (1) pesquisa de campo realizada entre os dias 25/04/2015 e 20/08/2015. 
(2) Censo Demográfico (IBGE, 2010). 
(3) Atlas IDH-M (PNUD, 2000). 
(4) Indicadores Sociais Municipais (2010). 
  

Uma vez que este estudo replica uma pesquisa já realizada com finalidade 

comparativa, também a etapa de correlação de variáveis seguiu o determinado anteriormente, 
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seguindo Amorim (2012). Utilizou-se o cálculo de correlação estatística linear, também 

conhecido como coeficiente de correlação produto-momento ou coeficiente de correlação de 

Pearson (ρ) que mede o grau de correlação (positiva, negativa ou inexistente) entre duas 

variáveis numa escala métrica.  
Em que ρ = 1 tem-se uma correlação perfeita positiva entra as duas variáveis; em ρ 
= -1, há uma correlação perfeita negativa entra as duas variáveis (quando uma 
variável aumenta o valor, a outra diminui) e em ρ = 0, não há dependência linear 
entre as duas variáveis. Conforme o coeficiente de correlação de Pearson (ρ), 
quando ρ > 0,70 ou ρ > -0,70, há uma forte correlação; quando 0,30 < ρ > 0,70, há 
uma correlação moderada; e quando p < 0,30 há uma fraca correlação. (AMORIM, 
2012, p. 175) 

 

8.2.1 Índice de Transparência Digital (ITD) X Índice de Desenvolvimento Humano por 

Município (IDH-M) 

 

 O Índice de Desenvolvimento Humano foi desenvolvido pelos economistas Mahbub 

ul Haq e Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998, a pedido do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com o objetivo de aferir o 

desenvolvimento humano de forma ampla e ultrapassando o significado meramente financeiro 

do PIB. O IDH se baseia em dados relacionados à educação, saúde e renda através das 

variáveis expectativa de vida, média de anos de educação de adultos, expectativa de anos de 

escolaridade para crianças na idade de iniciar a vida escolar e Renda Nacional Bruta (RNB) 

per capita. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), criado em 1998, é 

fruto de uma adaptação metodológica do IDH Global utilizando como base dados 

socioeconômicas sobre todos os municípios, estados de Distrito Federal de um país. 

 O cálculo de correlação entre o ITD e o IDH-M com base nos dados de dados de 2015 

revelou o coeficiente de correlação 0,633, indicando tendência de modera a forte de que o 

índice de transparência digital seja mais alto em cidades melhor posicionadas na escala do 

IDH-M. De fato, e conforme já discutido detalhadamente na seção teórica deste trabalho, é 

esperado que pessoas que vivam em melhores condições gerais tenham mais acesso às 

informações pública.  

Considerando que, no federalismo descentralizado do Brasil, os municípios são 

responsáveis pelos serviços de saúde e educação básica, poderíamos dizer que um governo 

que atende bem a tais demandas, atendo às necessidades de seus cidadãos, teria a mesma 

postura em relação ao cumprimento das normas de transparência e abertura. Mas há aí uma 

possível análise no vetor contrário. Ainda que um município apresente bom IDH-M, reflexo 

de políticas públicas adequadas na área de saúde, educação e emprego, isso não significa, 
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necessariamente, que seus gestores estejam comprometidos com os princípios da publicidade. 

Assim, os avanços em termos de abertura governamental podem (e isso é uma interessante 

questão de estudo), ser resultado da organização social em torno do tema 

Um exemplo ilustrativo deste cenário, apesar de muito distante, são os Emirados 

Árabes Unidos34, país que funciona em regime não democrático. Apesar de ter um altíssimo 

IDH-M (0,815, ocupando a 32a posição no mundo), o país, que é uma federação de emirados, 

está em 98o lugar no Open Data Index 2015, com apenas 16% de abertura e nenhuma 

informação dada ao público sobre dados governamentais. A título de comparação, o Brasil 

ocupa o 26o lugar na escala.  

A inclinação não linear descrita anteriormente pode ser observada no gráfico de 

dispersão abaixo.  

 

 
  Gráfico 7. Pesquisa de campo realizada entre os dias 25/04/2015 e 20/08/2015. 
 

 

 Em 2011, o coeficiente de correlação encontrado foi de 0,724, indicando que, na 

época a probabilidade de que municípios com maior IDH-M tivessem mais transparência 

digital era ainda maior. Desta comparação é possível depreender que, à medida em que o 

tempo passa e a democracia brasileira de fortalece, a acompanham os valores da abertura e da 

transparência, tendendo a se tornarem cada vez menos suscetíveis à influência de outras 

variáveis. 

 

                                                
34 Os Emirados Árabes Unidos funcionam num regime de governo diferenciado que reúne sete emirados ou 
principados independentes com a finalidade de aumentar seu poder na política internacional. Para isso, a cada 
cinco anos o conselho de emires elege um presidente e um vice presidente, que assumem primordialmente 
funções de representação de Estado. 
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8.2.2 Índice de Transparência Digital (ITD) X Produto Interno Bruto por Município 

(PIB-M) 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) é a soma, em dinheiro, de todas as riquezas (bens e 

serviços) geradas numa determinada delimitação social regional (cidade, estado ou país) 

dentro de um período determinado para análise (mês, bimestre, semestre, etc.).  O cálculo só 

leva em conta os valores agregados, ou seja, produtos e serviços finais, a fim de evitar que os 

mesmos valores sejam contados em diferentes pontos da cadeia produtiva. O coeficiente de 

correlação entre o índice de transparência digital e o PIB municipal das capitais brasileiras foi 

de 0,342, indicando correlação moderada tendendo a baixa. Ou seja, nesta análise, a tendência 

de que municípios com altos valores de PIB obtenham um melhor Índice de Transparência 

Digital é pequena. Em 2011, o coeficiente de correlação encontrado foi de 0,426, 

confirmando a correlação moderada encontrada agora.  

Os resultados desta análise podem ser observados no gráfico de dispersão abaixo.  

 
Gráfico 8. Pesquisa de campo realizada entre os dias 25/04/2015 e 20/08/2015. 

O resultado apresentado pode ser visto a partir de pontos de vista diferentes. Por um 

lado, pode-se supor que a determinação de um governo a tornar-se mais transparente, aberto e 

permeável aos cidadãos depende exclusivamente de suas disposições de vontade e capacidade 

de negociação com o legislativo. Assim, se confirmaria a ideia de que a internet baixa os 

custos de divulgação de informação, tornando-a acessível mesmo aos governos com menos 

recursos. Entretanto, também é possível usar como justificativa a ideia de que o PIB é um 

acúmulo indistinto de riqueza e não exclui, muito ao contrário, frequentemente estimula, os 

quadros de desigualdade social. Esta seria uma razão para ser o IDM-M um melhor preditor 

de transparência pública do que o PIB, ou seja, que haverá governos mais porosos, 
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responsivos e abertos onde houver uma melhor situação socioeconômica para todos, e não 

apenas acúmulo de riqueza concentrada. 

 

8.2.3 Índice de Transparência Digital (ITD) X População do Município 

 

  Concluindo a replicação dos testes realizados por Amorim (2012), foi estabelecido o 

coeficiente de correlação 0,338 entre o Índice de Transparência Digital e a população absoluta 

das capitais brasileiras. O resultado indica que a grande densidade populacional tem 

influência de moderada a baixa na transparência digital das capitais brasileiras, corroborando 

os achados anteriores, em que r = 0,426.  

 
Gráfico 9. Pesquisa de campo realizada entre os dias 25/04/2015 e 20/08/2015.  

 Os resultados apresentados nos três últimos subitens demonstram que, em relação à 

hipótese H3, existe, sim, associação moderada entre a situação dos indicadores 

socioeconômicos dos municípios pesquisados e o grau de e-transparência de seus portais 

oficiais. Dos três indicadores verificados, o IDH-M se demonstrou o mais forte preditor de 

transparência pública através de mecanismos digitais. 

 

8.3 O ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA DIGITAL E A QUALIDADE DOS 

PROGRAMAS DE DADOS ABERTOS 

 

Nesta seção serão apresentados os últimos cruzamentos propostos para este trabalho, 

desta vez, correlacionando o desempenho dos portais da capitais brasileiras no ITD (variável 

independente) e seus resultados nas seguintes escalas de medida de qualidade de dados 

abertos: “Oito requisitos de dados abertos da Open Knowledge Foundation (OKF)”, “Sistema 
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de Cinco Estrelas de Berners-Lee” e “Grade Analítica de Abertura e Participação de Evans & 

Campos” (variáveis dependentes). Como pode ser visto no gráfico abaixo, o desempenho dos 

portais analisados através das quatro metodologias foi bastante discrepante.  

	  
Gráfico 10. Pesquisa de campo realizada entre os dias 25/04/2015 e 20/08/2015. 

Os dados apontam para a ausência de uma relação clara entre o ITD e as pontuações 

nos aspectos de Dados Abertos analisados nos portais dos municípios em questão. Ou seja: 

municípios que têm sites oficiais com maior grau de transparência não são, necessariamente, 

aqueles com melhores iniciativas de abertura de dados. É possível observar que São Paulo, 

município com maior ITD registrado (entre os que possuem programas de dados abertos), 

obteve o menor índice de cumprimento dos requisitos de dados abertos. Paralelamente, a 

cidade de Recife registrou o pior ITD (entre os que possuem programas de dados abertos) e 

absorveu todas as características definidoras dos dados abertos, com notas máximas em todos 

os quesitos analisados. Em situação igualmente incongruente, está a cidade de Curitiba, que 

apesar de apresentar o segundo maior ITD (entre os que possuem programas de dados 

abertos), ficou em penúltimo lugar na classificação referente à qualidade dos dados abertos. 

Este padrão se repete ao observarmos os outros critérios usados para analisar a 

qualidade das iniciativas de dados abertos. Em todos os casos, as capitais com melhores 

índices de transparência apresentaram as mais baixas pontuações nos itens relacionados aos 

dados abertos. Ou seja, as cidades com portais mais transparentes não são aquelas com 

melhores ações de dados abertos em nenhum dos quesitos analisados. Em seguida serão 

apresentados os resultados da correlação entre a transparência digital e os programas abertos 

relativos aos casos onde estes programas foram encontrados. 

De acordo com as evidências acima, as evidências não sustentam a hipótese H2, ou 
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seja, que prefeituras que têm sites oficiais com maior grau de transparência não são, 

necessariamente, aquelas com melhores portais de dados abertos. 

 

8.3.1 Índice de Transparência Digital (ITD) X Requisitos da OKF 

 

Segundo a lista de requisitos da OKF, para serem abertos os dados precisam ser 

completos, primários, atuais, acessíveis, processáveis por máquinas, de acesso não 

discriminatório, em formatos não-proprietários e livres de licença. O cálculo de correlação 

entre o Índice de Transparência Digital e cumprimento dos princípios da OKF resultou num 

coeficiente de correlação - 0,389, apontando para uma correlação negativa moderada. Ou seja, 

quanto maior é a transparência digital de um município, há tendência de que seu portal de 

dados abertos atenda menos requisitos da lista da OFK.  

 

	  
Gráfico 11. Pesquisa de campo realizada entre os dias 25/04/2015 e 20/08/2015. 

 

8.3.2 Índice de Transparência Digital (ITD) X Sistema  5 estrelas de Berners-Lee 

 

O coeficiente de correlação entre o ITD e as 5 estrelas de Berners-Lee foi - 0,28, 

indicando uma fraca correlação negativa entre as variáveis, ou seja, que há discreta influência 

do ITD em maus resultados na escala de 5 estrelas. 
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Gráfico 12. Pesquisa de campo realizada entre os dias 25/04/2015 e 20/08/2015. 

 
8.3.3 Índice de Transparência Digital (ITD) X Grade Analítica de Evans & 

Campos 

 
O quadro analítico descrito por Evans & Campos (2013) para avaliação das 

consequências da abertura de dados governamentais ultrapassa as preocupações técnicas 

acerca das bases de dados, buscando compreender se a ferramenta estimula o uso do conteúdo 

disponível pelos cidadãos para diferentes finalidades. O coeficiente de correlação encontrado 

foi – 0,556, indicando uma correlação negativa de moderada a alta entre as variáveis, ou seja, 

sugerindo que quanto mais uma cidade tem um portal municipal transparente, menos o seu 

portal de dados abertos favorece o uso das informações visando a participação política.  

 

	  
Gráfico 13. Pesquisa de campo realizada entre os dias 25/04/2015 e 20/08/2015. 

Os resultados apresentados nos últimos três gráficos refutam H4, uma vez que há 

correlação negativa moderada entre a situação dos indicadores socioeconômicos dos 

municípios pesquisados e a qualidade de seus respectivos portais de dados abertos. Em outras 
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palavras, a pesquisa mostrou que quanto mais transparentes digitalmente são tais municípios, 

pior é a qualidade de seus portais de dados abertos. 

É de conhecimento da pesquisadora que um universo de apenas seis casos é 

insuficiente para determinar uma tendência de associação ou não entre graus de transparência 

digital e abertura de dados governamentais. Entretanto, observações de casos reais têm 

apontado para a existência de operações descoordenadas de abertura de dados e transparência, 

contrariando as expectativas de políticas abrangentes de governo aberto. 
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9 CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação de mestrado teve como meta examinar o problema da comunicação 

pública entre governos municipais e cidadãos através de seus portais oficiais e portais de 

dados abertos com vistas à publicidade, transparência e accountability. A proposta de 

investigação foi motivada pelo reiterado debate, no âmbito da literatura sobre democracia 

digital, acerca do distanciamento entre a política institucional e a sociedade civil, o 

enfraquecimento da disposição de participação cívica em todo o mundo e as possibilidades 

comunicativas de intervenção introduzidas nesse cenário a partir da massificação da internet. 

Tal discussão foi apoiada no consenso de que a instauração de políticas de governo aberto, 

servindo-se da viabilidade tecnológica disponível,  tem potencial de favorecer o acesso dos 

cidadãos à informação, instrumento essencial para uma participação eficaz e o consequente 

fortalecimento dos Estados democráticos. 

Mais do que analisar tecnicamente portais oficiais, portais de transparência e portais 

de dados abertos, esta pesquisa teve como pretensão entender como e se estes instrumentos 

estão sendo utilizados como ferramenta de promoção da democracia em espaços de governos 

local. Embora estes possam ser consideramos os ambientes em que os resultados da atuação 

cívica e da responsividade e porosidade políticas sejam mais sensíveis, a literatura do campo 

ainda é limitada e dispersa em termo de matrizes teóricas e metodológicas. 

O tema do direito à informação foi escolhido para sustentar todo o percurso discursivo, 

considerando que dele se originam todos os temas aqui discutidos. A pesquisa desenvolvida 

fortaleceu a convicção de que há de fato uma quarta geração de direitos, os direitos difusos, 

entre os quais está o direito à informação e provavelmente, no futuro, passem a figurar novas 

necessidades. Avançada a luta por pelos direitos primários, secundários e terciários, ainda que 

de forma controversa e seletiva porque repete em diferentes cenários os quadros de 

desigualdade, a sociedade está agora em busca de dividir com os agentes políticos a porção 

simultaneamente abstrata e concreta do poder lastreada na posse da informação.  

A partir destas análises foi possível compreender que de algum modo, as cidades são 

espaços onde a busca da transparência é ainda mais árdua e espinhosa do que no nível 

estadual ou federal. Isso porquê, imiscuídas no governo local estão os poderes locais, a 

influência das elites econômicas, as oligarquias que se perpetuam em cargos públicos fazendo 

das administrações bancos de negócios, também, o restante da sociedade. É como se as forças 

econômicas e políticas tivessem mais potência nestes pequenos espaços, mais influências para 

trocar, mais informações privilegiadas para negociar.  
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O que a história mostra é que, salvo raras exceções, todas as grandes conquistas da 

vida social e política da humanidade couberam a quem teve em mãos a informação correta no 

momento adequado. Após as duas grandes guerras e, mais recentemente, com o auxílio das 

tecnologias digitais, a sociedade civil organizada tem demonstrado interesse em ocupar estes 

espaços.  

Mais do que delinear o argumento do direito à informação de forma histórica e 

genérica, foi feito um levantamento da realidade do direito e do acesso à informação na 

realidade brasileira, com detalhamento sobre as normativas legais em vigência e sua evolução 

ao longo do tempo, além da abordagem de aspectos concretos, como o funcionamento e os 

resultados dos portais brasileiros acessoainformação.gov.br, dados.gov.br e 

transparência.gov.br. A finalidade foi delinear em termos práticos a realidade nacional diante 

das exigências normativas de transparência e abertura.  

Ainda sobre isso, foi feito um percurso sobre as expectativas históricas da internet em 

relação à renovação da esfera pública política, desde o seu surgimento até a Web 2.0, e se as 

melhores perspectivas se consumarem, rumo à Web 3.0 e a produção de conhecimento através 

de big data.  

A análise minuciosa destas informações mostrou que, apesar de ter uma legislação 

bastante moderna e completa como esteio de seu programa de governo aberto, o Brasil, como 

muitos outros países (Estados Unidos, México e Argentina, por exemplo) entraram na 

chamada bolha política da transparência, caracterizada por um conjunto relevante de metas 

iniciais que, ao longo do tempo, e a partir do confronto com empecilhos concretos, foram 

sendo deixadas de lado ou tendo seu cumprimento adiado indefinidamente.  

No caso específico dos Estados Unidos, o movimento de abertura realinhou interesses 

pôde retomar seu curso. Atualmente o portal Data.gov oferece mais de 190 mil bases de dados 

em áreas prioritárias como educação, saúde, segurança pública e governos locais. Mas, uma 

gama importante de recursos humanos e financeiros, que poderia servir a fins de abertura 

voltados para os interesses da maioria,  ainda é empregada para dar acesso a bancos dados 

que, em última instância, só trarão benefícios para grandes conglomerados e empresas, como 

aqueles sobre agricultura, indústria e perfis de consumo. 

Autoproclamando-se membro fundador da Open Governmet Partnership, o governo 

brasileiro faz pensar que seu compromisso com a abertura é amplo e de níveis avançados mas, 

com apenas um dado, é possível contrariar essa afirmação. O portal Dados.gov.br tem apenas 

8.929 conjuntos de dados, ou seja, 4,7%. No México, são 2.513 conjuntos de dados e, na 

Argentina, apenas 18. Essa comparação mostra que, mais do que compromissos formais, o 
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estabelecimento de uma definitiva cultura de abertura governamental depende de ações 

coordenadas, verificadas e redesenhadas constantemente. 

O segundo momento teórico dedicou-se a apresentar os conceitos de transparência, 

tanto em seu cerne como aos conceitos adjacentes, como abertura, publicidade e 

accountability. Esta seção do trabalho não tem a presunção de definir os limites entre estes 

pensamentos, mas apenas de apresentar a compreensão que pautou este percurso sobre suas 

diferenças, similaridades e complementaridades. Neste sentido, foram apresentados os ideais 

de porosidade, permeabilidade e responsividade como exigências essenciais às gestões 

democráticas, a partir dos quais ocorre a implantação de programas de governo aberto e, 

consequentemente, ações práticas de transparência e abertura de dados. 

O terceiro momento tratou da apresentação do conceito de dados abertos e sua 

evolução nos últimos 20 anos, proporcionada pelas intensas transformações sociais e 

progresso tecnológico dos últimos 50 anos. Neste sentido, apresenta um tema novo, porém 

profícuo, dentro da literatura de comunicação e política. Enquanto a transparência vem sendo 

discutida dentro da política e da administração pública desde o século XVI, esparsamente, e 

mais intensamente a partir do século XIX, os debate sobre os dados abertos surgiu 

timidamente em ambientes extremamente técnicos de ciências da computação e da 

informação a partir dos anos 90, e só tornou a discussão interdisciplinar, incluindo as ciências 

sociais aplicadas, a partir de 2010. 

A partir deste aprofundamento teórico, foi tomada a decisão de a decisão de utilizar, 

para a avaliação da transparência nos portais municipais, a ferramenta já apresentada por 

Amorim em 2012 e aplicada em dados coletados em 2011. Além de se tratar de uma 

metodologia positivamente avaliada por autores da área, a opção foi uma tentativa de 

solucionar a dificuldade de realização de estudos comparativos entre o estados de 

transparência de portais governamentais exposta neste trabalho e fruto de inquietação para 

diferentes autores. Assim, foi possível comparar os resultados obtidos pelas mesmas cidades 

num intervalo de quatro anos e, assim, comprovar os progressos em termos de transparência 

digital. 

 A metodologia utilizada reúne parâmetros organizados em três dimensões: geral, 

técnica e específica. A primeira trata das informações da cidade e internet, verificando 

informações básicas do município e do respectivo portal. A segunda trata das informações e 

serviços técnicos, dedicados à favorecer o uso do portal pelo cidadão comum através de 

ferramentas adequadas de programação, arquitetura da informação, interface, conteúdos, 

serviços e conexão com sites que estimulam o controle social. A terceira dimensão, composta 
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pelo maior número de indicadores, voltou-se para a análise de questões mais complexas, 

como abertura de dados administrativos e financeiros do município, possibilidades de 

deliberação sobre temas de interesse e participação nos processos de decisão política, bem 

como nas possibilidades de contato com os usuários e na responsividade dos governos a essas 

tentativas. O tratamento dos dados através de média ponderada gerou resultados que seguem a 

seguinte escala: TA – transparência avançada (de 4 a 3,2 pontos); TS – transparência 

significativa (de 3,1 a 2,4 pontos); TM – transparência moderada (de 2,3 a 1,6 pontos); TF – 

transparência fraca (de 1,5 a 0,8 pontos); e TI – transparência inexistente (abaixo de 0,7 

pontos).  

Levando em conta o fato de que nos últimos quatro anos a abertura de dados 

governamentais se tornou um tema de extrema importância para os estudos de governo aberto, 

surgiu a necessidade de um levantamento mais detalhado sobre a aplicação concreta desta 

premissa nos governos das capitais brasileiras. Desta forma, foram levantados os portais de 

dados abertos criados por prefeituras de capitais do país, em seguida analisados de acordo 

com os  “8 requisitos básicos de dados abertos da OFK”, o “Sistema 5 Estrelas de Berners-

Lee” e a “Grade Analítica de Participação de Evans & Campos”.  

A última etapa empírica do trabalho foi a de comparações e correlações, quando foi 

identificada a evolução do estado de transparência nos portais através do corte longitudinal e, 

em seguida, feitos os testes de correlação entre o Índice de Transparência Digital, os 

indicadores de qualidade de dados abertos e os indicadores socio6conômicos selecionados, a 

saber: IDH-M, PIB Municipal e População total. 

Os resultados da análise foram positivos, indicando crescimento do grau de 

transparência digital dos municípios. Enquanto em 2011 verificou-se nível de transparência  

moderada em 17 portais (62,96%) analisados, e de transparência significativa em 10 deles 

(37,03%), em 2015 o cenário praticamente se inverteu, com apenas 10 portais (37,03%( 

apresentando transparência moderada e 16 portais (59,25%) apresentando transparência 

significativa. A novidade positiva foi o registro a primeira cidade com transparência 

avançada, João Pessoa, cujo ITD subiu de 2,044 para 3,226. No outro extremo, o destaque 

negativo foram as cidades de Salvador e Porto Alegre, que apresentaram acentuada 

deterioração no grau de transparência digital. A capital baiana teve a pontuação indo de 2,353 

para 1,544, tornando-se a menos transparente entre todas as cidades analisadas. Enquanto 

isso, a capital gaúcha passou de ITD 3,149 para 2,768, mas mantendo-se ainda no patamar de 

transparência significativa.  
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A análise dos portais oficiais confirmou a hipótese H1, de que haveria incremento 

médio do grau de transparência digital entre os portais das capitais brasileiras. Os pontos fora 

da curva foram poucos e o futuro da transparência no Brasil parece positivo. O cumprimento 

das normas tem aumentado a cada ano, acompanhado do fortalecimento dos mecanismos de 

controle como a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União, além dos 

tribunais de contas regionais e, em alguns casos, a criação de controladorias municipais.  

Eleita para permitir o corte longitudinal e a análise da evolução da transparência 

digital nas capitais, o instrumento desenvolvido por Amorim se demostrou, em alguns 

momentos, limitada por motivos não previstos. Em primeiro lugar, a questão da aplicação por 

diferentes pesquisadores, ainda que tenha sido feita a dupla, e em alguns casos, tripla 

checagem, dá margem a subjetividades e, de algum modo, contamina os resultados. 

Além disso, dadas as mudanças na forma de uso da própria internet, alguns elementos 

considerados de peso no cálculo do ITD, como foi o caso do “mapa do site”, aparentemente 

em desuso, mas que na fórmula proposta tem o segundo maior peso possível (3). 

Paralelamente, o “correio eletrônico” tem o dobro do peso da “presença em redes sociais” (2 e 

1). Este último indicador, especialmente, poderia ser desmembrado em alguns outros pontos 

de análise, como a disponibilidade de comunicação por mensagens privadas, tempo de 

resposta de mensagens, presença em sites de redes sociais de compartilhamento de arquivos 

mídia (YouTube e Flickr), frequência de publicação, entre outros. Por fim, seria preciso 

verificar através de estudos controlados, é claro, mas as evidências indicam que os perfis em 

sites de redes sociais caminham para substituir, quase definitivamente, a comunicação com o 

público feita através dos sites oficiais. 

 Embora não fizesse parte da metodologia original desta pesquisa, vez que há quatro 

anos o cenário da Web era bastante diferentes, durante a coleta de dados foi possível navegar 

nas páginas de redes sociais da maioria das prefeituras investigadas. A tentativa foi de 

compreender se os mecanismos de diálogo das redes sociais estavam sendo utilizados de 

modo a substituir aqueles dos websites, como e-mail, sistemas de atendimento online e 

formulários de contato, que se tornaram menos frequentes e sofisticados na avaliação de 

2015. 

Estas navegações não foram sistematizadas, mas foi possível nota que a comunicação 

entre o público e os administradores das páginas não aborda questões ligadas ao exercício 

orçamentário e fiscal, ou a questões administrativas do município, por exemplo. Em geral, o 

que aparecem são elogios ou críticas a alguma ação divulgada na página, bem como 

solicitação de serviços para os quais aquele não seria o canal adequado, como poda de 
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árvores, troca de lâmpadas de postes, etc. Quando o tema é mais profundo, como a discussão 

de alguma política pública, é comum que a comunicação deixe rapidamente de se dar entre a 

voz da prefeitura e o cidadão, se dirigindo para debates entre estes últimos. Por último, mas 

não menos importante, observou-se que nenhuma das prefeituras utiliza suas páginas de redes 

sociais como ferramentas efetivas de transparência e abertura de dados, com divulgação de 

relatórios, balanços fiscais e prestação de contas em geral, ou ao menos guiando os cidadãos 

acerca de onde encontra-los. 

A análise da qualidade dos portais de dados abertos trouxe à tona o fato de que, das 27 

capitais brasileiras, seis (22,22%). Dentre os websites analisados, todos cumpriram ao menos 

cinco dos oito requisitos propostos pela OFK, o que pode ser considerado um bom resultado. 

Em relação ao sistema de Berners-Lee, grupos de dois alcançaram cinco, três e duas estrelas, 

respectivamente. Em relação ao gradiente de participação de Evans & Campos, apenas um 

portal cumpriu as quatro exigências, quatro portais cumpriu três exigências e um portal 

atendeu a apenas uma é um bom oferecem esse mecanismo de abertura e transparência a sua 

população.  Correlacionando estes dados àqueles obtidos na análise do ITD, verificou-se a 

disparidade entre os programas  municipais de transparência e dados abertos, refutando H2, 

em outras palavras, demonstrando que as prefeituras que tem sites com maior grau de 

transparência não são aquelas com melhores portais de dados abertos. 

Os dados relatados indicam que as iniciativas de transparência e aquelas de abertura 

de dados não estão diretamente relacionadas, e em alguns casos caminham em direções 

opostas, sugerindo que as políticas de dados abertos ainda estejam pouco afinadas com 

aquelas destinadas à transparência do governo de maneira geral. Noutras palavras, a iniciativa 

de dados abertos não parece derivar de uma política ampla de transparência digital, ou mesmo 

de uma compreensão de que a abertura de governo não é um programa ou projeto isolado, 

mas uma forma de governar.  

Em todos os casos analisados, os dados coletados apontam a falta de articulação no 

gerenciamento dos programas acompanhada de uma assimilação deficiente dos conceitos de 

transparência e dados abertos, como fica patente no exemplo paulistano, em que são 

cumpridos apenas três dos oito requisitos abertura de dados. Aqui, inclusive, cabe destacar 

que a cidade não tem maus indicadores socioeconômicos, que poderiam numa visão simplista 

justificar a dificuldade de colocar a abertura em prática. Percebe-se sobretudo uma 

incompreensão dos agentes políticos eleitos sobre o fato de que tais iniciativas são capazes de 

melhorar não só os resultados de um governo/gestão, mas podem se consolidar como uma 

política de Estado, a serviço do interesse público, estimulando o desenvolvimento 
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democrático de toda uma comunidade em longo prazo. 

Tendo sido demonstrada a importância de política específica para a criação e liberação 

de bases governamentais de dados abertas, de modo a incentivar a maior transparência do 

Estado e facilitar a participação de cidadãos e entidades civis na esfera política, esse é um 

resultado negativo. Aparentemente, se seguindo o que já ocorreu em países como os Estados 

Unidos e Inglaterra em suas primeiras iniciativas de governo aberto, há indícios de que no 

Brasil haja iniciativas independentes e desconexas, mesmo no interior de executivos ao nível 

municipal. Isso reforça a necessidade de políticas públicas de abertura de dados explícitas em 

suas premissas e, especialmente, em seus objetivos. Tais políticas, entretanto, não devem ser 

limitar ao nível federal.  

Em relação à influência do índice de transparência e da qualidade de abertura de dados 

sobre os indicadores socioeconômicos dos municípios, verificou-se que:  

1. Em relação a H3, há correlação positiva moderada a forte entre a situação dos 

indicadores socioeconômicos dos municípios pesquisados e o grau de e-transparência de seus 

portais oficiais. Ou seja, que há tendência de que municípios com melhores indicadores 

socioeconômicos, especificamente IDH-M e PIB, apresentem maior grau de transparência 

digital apresentem;  

2. Em relação a H4, há correlação negativa leve entre a situação dos indicadores 

socioeconômicos dos municípios pesquisados e a qualidade de seus respectivos portais de 

dados abertos. Isto é, que mesmo de forma discreta, há uma tendência de que municípios com 

piores índices socioeconômicos com melhores políticas de dados abertos. Neste caso, como o 

coeficiente é bastante próximo de zero, é possível que a influência apresentada seja fruto de 

distorções no método de avaliação. Neste caso, se poderia dizer que não há qualquer 

capacidade preditiva dos indicadores socioeconômicos em relação à qualidade dos programas 

de dados abertos. A comprovação desta possibilidade dependeria de uma análise estatística 

mais aprofundada, o que não foi possível neste trabalho. 

Uma evolução natural desta pesquisa é o agrupamento das três metodologias utilizadas 

para a análise de dados abertos visando à construção de um único índice. Isso demandará a 

definição de pesos para cada um dos três grupos de indicadores analisados, a fim de dispor de 

uma escala de comparação mais assemelhada ao ITD. Esta proposta integra o projeto de 

pesquisa de doutorado da autora, já aprovado, que será desenvolvido dentro deste mesmo 

programa (Póscom/UFBA).  

  Além disso, por conta do ritmo de mudanças das tecnologias digitais, deve-se admitir 

que o esquema analítico proposto por e Amorim (2012) é bastante completo para as análises 
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de transparência, porém, pode receber ajustes para considerar de maneira atualizada fatores 

como a importância das redes sociais e dos dispositivos móveis.  Entretanto, este trabalho, em 

seu estágio atual, cumpre o objetivo de acompanhar a evolução da transparência digital nos 

portais municipais e explorar de forma preliminar sua relação com os portais de dados 

abertos, oferecendo uma base de investigação e melhoramentos para pesquisas futuras de 

similar enquadramento.  
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