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Resumo: O presente projeto de pesquisa tem como objetivo avaliar o nível de democratização do acesso à 

informação dos dados governamentais disponibilizados pelo Ministério da Transparência e da Controladoria-

Geral da União (CGU) com base na Lei de Acesso à Informação nº12.527/11[2].  As regiões investigadas foram: 

região norte, com foco no estado do Pará e sudeste, com foco no estado de São Paulo. Para a realização do 

tratamento quanti-qualitativo foram utilizadas ferramentas matemáticas e estatísticas, as quais deram uma maior 

credibilidade aos resultados obtidos e posteriormente divulgados. Foi realizado um estudo descritivo de natureza 

qualitativa. Os dados foram coletados por meio de fontes secundárias, utilizando os indicadores divulgados na 

plataforma do Ministério da Transparência e da CGU do ranking de cumprimento da LAI conforme escala EBT. 

Os resultados esperados a curto prazo, ou seja, durante o período do projeto consiste em:  publicação nos anais 

do Congresso Virtual de Administração-CONVIBRA o artigo com título: SISTEMA DE OUVIDORIA COMO 

CANAL DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA: UMA COMPARAÇÃO ENTRE OS 

MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ E ESTADO DE SÃO PAULO. Pesquisa esta que foi realizada e 

identificado um baixo nível de conhecimento e interação da sociedade junto aos órgãos públicos do Estado do 

Pará, o que ocasionou a necessidade de democratização dos dados públicos 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente avança no Brasil a busca pela universalização dos serviços públicos 

amparada no uso de tecnologias de informação e de comunicação no que se costumou chamar 

de e-government, ou governo eletrônico. Porém, a ampliação dessa prática pode estar sendo 

limitada pelo baixo grau de acesso dos cidadãos as informações acerca da democratização, 

visibilidade e transparência pública [2]; [3]; [4] e [5]. 

 Face ao exposto, é indispensável que os cidadãos conheçam o modo de 

funcionamento dos órgãos estatais e as ações dos governos para poderem exigir que seus 

direitos sejam cumpridos. Pensando nisso, o governo criou a Lei de Acesso à Informação nº 

12.527/11, conhecida como LAI, que começou a vigorar no Brasil em 2012. Essa lei, tem 

como objetivo fomentar o desenvolvimento de uma cultura de transparência e controle social 

na administração pública [6]. A LAI regulamenta os procedimentos para o direito à 

informação garantida pela Constituição Federal, constante no art. 5o, inciso XIV, obrigando 

órgãos públicos a considerar a publicidade como regra e o sigilo como exceção. O poder 

público passa a ter o dever de divulgar certas informações de forma simples e compreensível, 

inclusive por meio de sites, e também disponibilizar plataformas online para que o cidadão 

possa realizar pedidos de informação [6]. Assim, buscando a avaliação da aplicação da LAI, a 

CGU desenvolveu a metodologia de Escala Brasil Transparente (EBT), que é uma 

metodologia para medir a transparência pública em estados e municípios brasileiros. A EBT 

foi desenvolvida para fornecer os subsídios necessários ao Ministério da Transparência, 

Fiscalização e CGU (CGU, 2017). A EBT avalia o grau de cumprimento de dispositivos da 

LAI, que é organizada em três versões: ranking dos estados, ranking dos municípios e dados 

abertos. A partir da criação desse método a CGU possibilita um monitoramento da 



transparência pública, gerando assim informações organizadas com indicadores para 

identificar o grau de transparência e democratização das informações públicas, e a partir disso 

gerar um produto que possibilite o acompanhamento das ações empreendidas por estados e 

municípios no tocante ao direito de acesso à informação (CGU, 2017). 

Para desenvolver estratégias de aplicação e popularização do acesso à informação, será 

necessário avaliar os dados disponíveis nos sites ligados a órgãos governamentais, utilizando 

como ferramenta de aferição, os dados qualitativos e descritivos. Dessa forma, o instrumental 

matemático e estatístico será utilizado para tornar possível a resolução de problemas diversos 

relativos à aplicação da LAI.  

O presente projeto está embasado nas necessidades de facilitar o entendimento e 

divulgação dos dados abertos existentes no Ministério da Transparência e da Controladoria-

Geral da União (CGU) para a sociedade pois, segundo Logarezzi [6], nem todos os 

municípios e estados brasileiros adotam as diretrizes indicadas pela LAI. Portanto, torna-se 

pertinente avaliar o nível de democratização do acesso à informação dos dados 

governamentais disponibilizados pelo Ministério da Transparência e da Controladoria-Geral 

da União (CGU). Além disso, propõe-se reduzir os possíveis desvios de interpretações, com a 

utilização de métodos científicos na área de ciências sociais aplicadas para atender e orientar 

o cidadão. 

Para atender o propósito desta pesquisa, tem-se como objetivo geral avaliar o nível de 

democratização do acesso à informação dos dados governamentais disponibilizados pelo 

Ministério da Transparência e da CGU com base na Lei de Acesso à Informação nº12.527/11.  

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar o nível de democratização do acesso à 

informação dos dados governamentais disponibilizados pelo Ministério da Transparência e da 

CGU. Portanto, foi adotado como base norteadora a Lei de Acesso à Informação nº12.527/11. 

Dessa forma, foi realizado um estudo descritivo de natureza qualitativa, conforme indicações 

de Gil (2008). Descritivo, pois a proposta de pesquisa foi descrever as características de 

determinadas populações ou fenômenos, tais como a democratização e os mecanismos da 

transparência pública por meio das ações de visibilidade com base na lei de acesso à 

informação dos estados das regiões norte e sudeste. 

Os dados foram coletados por meio de fontes secundárias, utilizando os indicadores 

divulgados na plataforma do Ministério da Transparência e da CGU do ranking de 

cumprimento da LAI conforme escala EBT. O instrumento/ou questionário de pesquisa 

utilizado, foi o Checklist da EBT constante no dicionário de dados da CGU (2017). É 

importante ressaltar, que a partir da criação da LAI, a CGU já realizou três edições avaliativas 

até a presente data. Dessa forma, essa pesquisa levará em consideração a última edição 

avaliativa.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Os resultados esperados a curto prazo, ou seja, durante o período do projeto consiste 

em:  publicação nos anais do Congresso Virtual de Administração-CONVIBRA o artigo com 

título: SISTEMA DE OUVIDORIA COMO CANAL DE INFORMAÇÃO E 

TRANSPARÊNCIA PÚBLICA: UMA COMPARAÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO 

ESTADO DO PARÁ E ESTADO DE SÃO PAULO. Pesquisa esta que foi realizada e 

identificado um baixo nível de conhecimento e interação da sociedade junto aos órgãos 

públicos do Estado do Pará, o que ocasionou a necessidade de democratização dos dados 

públicos por meio de ações de extensão para que a comunidade tenha o conhecimento 



necessário e possa participar da gestão municipal. Para tanto, foi realizada duas ações com 

Órgãos do Governo Federal e Governo do Estado do Pará de forma estratégica de 

aproximação do Poder Públicos à sociedade.  

 No dia 19 de novembro foi realizado o 1° Transparency Day-Seu Olhar Atento a 

Administração Pública, com o objetivo de apresentar os dados da pesquisa e promover 

integração entre o Poder Público, Universidade e Sociedade. Participaram os gestores dos 

municípios de Rondon do Pará, Abel Figueiredo e Bom Jesus do Tocantins juntamente com 

representantes da Controladoria Geral da União. 

 
Figura 1: Realização do Transparency Day – Seu Olhar Atento a Transparência Pública 

Fonte: Os autores 

 

Figura 2: Apresentação do Projeto TCE Universitário Cidadão à comunidade Rondonense 
Fonte: Os autores. 

Afim de consolidar os dados da pesquisa e enfatizar a importância da participação da 

sociedade junto ao Poder Público, o Tribunal de Contas do Estado do Pará, realizou atividades 

conjunta com a universidade e a Prefeitura de Rondon do Pará ao apresentar seu projeto 

institucional, TCE UNIVERSITÁRIO CIDADÃO a sociedade rondoniense.  

4. CONCLUSÃO 

Mas, talvez, os principais resultados devam ser esperados a médio e longo prazos. O 

desenvolvimento do presente projeto possibilitou uma análise do grau de transparência 

pública dos órgãos federais instalados nos municípios do Estado do Pará e Estado de São 

Paulo, uma comparação importante para visualização da disparidade entre dados abertos dos 

governos em cada estado. Deste modo, permitiu que as pesquisas sobre transparência pública 

nos municípios pudessem ser apresentadas à sociedade contribuindo para a democratização do 

acesso a informação dos dados públicos. Como sugestão para futuras pesquisas, sugere-se que 

as pesquisas possam abranger toda a área de transparência pública e acesso a informação de 

forma ativa e passiva por parte dos municípios paraenses, podendo realizar comparativos com 

países que possuem a lei de acesso a informação já implantadas. 
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