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RESUMO 

 

Título:  

As Universidades Públicas Federais são transparentes? Uma avaliação à luz da Lei de Acesso 

à Informação. 

 

Objetivo do trabalho: 

Esta dissertação tem como objetivo geral avaliar se as 63 Universidades Federais brasileiras são 

transparentes, no que tange aos quesitos transparência Ativa e Passiva estipulados pela Lei de 

Acesso à Informação (LAI). Para atingir o objetivo proposto, a pesquisa é desenvolvida tendo 

como contexto a ideia de Open Government (Governo Aberto) e um de seus pilares, a 

transparência. Dessa forma, são abordados temas que dão suporte ao objetivo delineado: 

transparência; Open Government: a teoria; a Open Government Partnership (OGP) e o Brasil: 

uma parceria para a promoção da Transparência Pública e do Acesso à Informação; a Lei de 

Acesso à Informação (LAI): Lei 12.527/11; transparência focada: a análise de um setor pelas 

lentes da LAI – as Universidades Federais Brasileiras. 

 

Procedimentos/Método para a solução do problema: 

A pesquisa é aplicada, exploratória e descritiva. A abordagem é qualitativa e, quanto aos 

procedimentos, utilizou métodos diversificados para atender ao objetivo geral. Foram eles: 

revisão de literatura, levantamento e observação direta. A revisão de literatura buscou construir 

um suporte teórico para os temas interligados ao objetivo do trabalho. Já o levantamento e a 

observação direta se materializaram na observação sistemática do site institucional de cada 

universidade para a aferição da transparência ativa. Já a transparência passiva foi obtida por 

meio do envio de solicitação formal de informação a cada universidade através do portal do 

Sistema Eletrônico de Informação (e-SIC), homepage criada pelo Governo Federal, destinada 

a esse procedimento. A coleta de dados foi realizada em três etapas: análise das transparências 

ativa e passiva, separadamente, cada uma com métodos próprios e respectiva definição de 

scores; e na terceira etapa junção dos dados resultantes de ambas as fases, com tabelamento em 

uma planilha, de forma a construir um único documento sobre a transparência das universidades 

federais.  

 

Resultados: 

Os resultados obtidos em cada etapa, na análise das transparências ativa e passiva, evidenciaram 

o quão pode ser penoso e complicado obter informações de um órgão público, seja através de 

seu site institucional ou através do e-SIC. As informações não são simples de serem localizadas, 

e, quando solicitadas, corre-se o risco de não ter a demanda atendida plenamente. No entanto, 

os achados permitiram fornecer um panorama da transparência ativa das universidades, assim 

como da transparência passiva, resultando num panorama geral de transparência desse grupo 

de autarquias federais: cerca de 56% do grupo são transparentes; também permitiu verificar que 

não existe nenhum tipo de relação entre as transparências; e que, geograficamente, as 

instituições com maior pontuação quanto à transparência são as da região Sudeste, seguidas 

pelas do Nordeste, e as de menor pontuação são as demais regiões, que se revezam.  

 

 

Implicações práticas: 

O estudo avaliou uma determinada população de autarquias federais do país no que diz respeito 

às transparências delineadas numa lei de aplicação nacional, fornecendo tanto um panorama 

parcial de cada tipo de transparência quanto um panorama geral. Os resultados obtidos no 
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panorama geral revelaram que 56% das instituições são transparentes, o que classifica cerca de 

metade desse grupo de autarquias como transparentes. No entanto, durante o processo de 

pesquisa foram observadas diversas lacunas no cumprimento da lei, as quais representam 

possibilidades de melhoria, e necessitarão da participação de diversos atores, internos e externos 

às instituições estudadas. Por essa razão, o impacto do presente trabalho se materializa no 

diagnóstico da situação atual das universidades públicas federais do país quanto às 

transparências delineadas na LAI e, por conseguinte, nos potenciais aprimoramentos sugeridos 

para o cumprimento cabal dessa lei e nas oportunidades de pesquisa.  

 

Originalidade e contribuições: 

O acesso a informações públicas trata-se de um tema contemporâneo com as discussões 

envolvendo transparência governamental. Portanto, a pesquisa desenvolvida inovou ao estudar 

um campo inexplorado em outros trabalhos, principalmente ao realizar uma avalição 

abrangente de transparência pública sob as duas iniciativas previstas na LAI, ativa e passiva, de 

uma determinada população de autarquias da administração pública federal. Deste modo, a 

pesquisa teve um caráter censitário, pois pesquisou todas as universidades federais do território 

nacional. Ademais, pretendeu contribuir com as discussões teóricas sobre governo aberto, 

transparência pública, acesso à informação, LAI e transparência focada. Por conseguinte, 

limitou-se a discutir um assunto relacionado à Administração Pública, de modo a compreender 

a relação estabelecida entre sociedade e governo através de um instrumento legal de acesso à 

informação, razão pela qual foi desenvolvido dentro da linha LACT 1: Estratégia, Governo e 

Desenvolvimento. 

 

Produção Técnica/Tecnológica: 

A pesquisa desenvolvida neste trabalho gerou uma avaliação, um diagnóstico referente a uma 

população de autarquias federais quanto ao cumprimento de determinadas diretrizes legais de 

transparência. Portanto, seu produto é importante e útil a gestores públicos para o aumento do 

compromisso com a transparência e cumprimento ao acesso à informação. Este produto está 

classificado no eixo quatro, ‘Serviços Técnicos’, produto de número três: ‘Avaliação de 

tecnologia, projeto, programa, institucional ou política’. Sua aplicabilidade é média, pois, 

apesar de o diagnóstico se referir a um grupo específico da administração federal, os 

instrumentos criados no processo de avaliação podem ser replicados a outras instituições 

governamentais. Quanto ao critério de Inovação, o estudo é abrangente, inédito e original, e 

seus resultados possibilitam a reflexão sobre um identificado status quo. A Complexidade é 

alta, pois o estudo envolveu uma diversidade de atores, relações e conhecimentos necessários à 

elaboração e ao desenvolvimento do produto. 

 

Palavras-Chave: Transparência pública, Lei de Acesso à Informação, transparência ativa e 

passiva, open government 
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ABSTRACT 

 

Title: 

Are Federal Public Universities transparent? An assessment considering the Law on Access to 

Information 

 

Objective of the study: 

This dissertation aims to evaluate if the 63 Brazilian Federal Universities are transparent, 

regarding the issues of active and passive transparency stipulated by the Law on Access to 

Information (LAI). In order to achieve the proposed objective, the research is developed having 

as context the idea of Open Government and one of its pillars, transparency. In this way, themes 

are addressed that support the objective outlined: transparency; Open Government: the theory;  

the Open Government Partnership (OGP) and Brazil: a partnership for the promotion of Public 

Transparency and Access to Information; the Law on Access to Information (LAI): Law 

12.527/11; focused transparency: the analysis of a sector through the lens of LAI - Brazilian 

Federal Universities. 

 

Procedures/Method for solving the problem: 

The research is applied, exploratory and descriptive. The approach is qualitative and, in terms 

of procedures, it has used diverse methods to meet the general objective. They were: literature 

review, survey and direct observation. The literature review sought to build a theoretical support 

for the themes linked to the objective of the work. The survey and direct observation were 

materialized in the systematic observation of the institutional site of each university for the 

measurement of active transparency. Passive transparency was obtained by sending a formal 

request for information to each university through the Electronic System of the Citizen 

Information Service (e-SIC) portal, a homepage created by the Federal Government, intended 

for this procedure. The data collection was performed in three stages: analysis of the active and 

passive transparencies, separately, each with its own methods and respective definition of 

scores; and in the third step, the data resulting from both phases, with tabulation in a 

spreadsheet, were combined to build a single document on the transparency of federal 

universities.  

 

Results: 

The results obtained in each step, in the analysis of active and passive transparency, showed 

how difficult and complicated it is to obtain information from a public body, either through its 

institutional website or through e-SIC. Information is not simple to locate, and when requested, 

you run the risk of not having the demand fully met. However, the findings made it possible to 

provide an overview of the active transparency of universities, as well as passive transparency, 

resulting in a general overview of transparency of this group of federal autarchies: about 56% 

of the group is transparent; also made it possible to verify that there is no relationship between 

transparencies; and that, geographically, the institutions with the highest score regarding 

transparency are those in the Southeast region, followed by those in the Northeast, and the ones 

with the lowest score are the other regions, which take turns. 

 

 

Practical implications: 

The study evaluated a certain population of federal authorities in the country with respect to the 

transparencies outlined in a national application law, providing both a partial overview of each 

type of transparency and an overview. The results obtained in the general panorama revealed 
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that 56% of the institutions are transparent, which classifies about half of this group of 

municipalities as transparent. However, during the research process, several gaps in compliance 

with the law were observed, which represent possibilities for improvement, and will require the 

participation of several actors, both internal and external to the studied institutions. For this 

reason, the impact of the present work is materialized in the diagnosis of the current situation 

of the federal public universities of the country regarding the transparencies outlined in the LAI 

and, therefore, in the potential improvements suggested for the full compliance of this law and 

in the research opportunities. 

 

Originality and contributions: 

Access to public information is a contemporary topic with discussions of government 

transparency. Therefore, the research developed innovated when studying an unexplored field 

in other works, mainly when carrying out a comprehensive evaluation of public transparency 

under the two initiatives foreseen in the LAI, active and passive, of a certain population of 

municipalities of the federal public administration. In this way, the research had a census 

character, since it researched all the federal universities of the national territory. In addition, it 

intended to contribute to the theoretical discussions on open government, public transparency, 

access to information, LAI and focused transparency. Therefore, it was limited to discussing a 

matter related to the Public Administration, in order to understand the relationship established 

between society and government through a legal instrument of access to information, which is 

why it was developed within the LACT 1 line: Strategy, Government and Development. 

 

Technical/Technological Production: 

The research developed in this work generated an evaluation, a diagnosis referring to a 

population of federal autarchies regarding compliance with certain legal guidelines of 

transparency. Therefore, its product is important and useful to public managers to increase the 

commitment to transparency and compliance with access to information. This product is 

classified in axis four, 'Technical Services', product number three: 'Technology, project, 

program, institutional or policy evaluation'. Its applicability is average because, although the 

diagnosis refers to a specific group of federal administration, the instruments created in the 

evaluation process can be replicated to other government institutions. As for the Innovation 

criterion, the study is comprehensive, unpublished and original, and its results enable reflection 

on an identified status quo. Complexity is high, since the study involved a diversity of actors, 

relationships and knowledge necessary for the elaboration and development of the product. 

 

Key-Words: Public transparency, Access to Information Law, active and passive transparency, 

open government 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

As universidades públicas federais brasileiras são transparentes?  

 

Uma simples pergunta pode suscitar outras, como: transparentes em que contexto? Sob qual 

aspecto? Tendo em vista quais parâmetros?; o que revela como o tema transparência é intricado 

e requer cuidado em sua análise, pois a literatura sobre o assunto mostra um contexto mundial 

recente de abertura dos governos ao escrutínio público, a existência de tipos de transparência e 

normas legais associadas que estabelecem critérios de parametrização. Todos esses fatores 

atuam juntos e influenciam governos ao redor do mundo, incluindo o brasileiro, e, por 

conseguinte, sua estrutura burocrática em todo o país. 

 

Assim, para que uma resposta à pergunta formulada no primeiro parágrafo seja feita, é 

necessário analisar pontualmente cada questionamento. Dessa forma, começar pelo tipo de 

transparência num contexto de abertura governamental é essencial, depois, os parâmetros 

adotados. Através dessa sistematização será possível responder com acuidade se as 

universidades públicas federais são transparentes ou não. 

 

Esse questionamento é relevante, tendo em vista que relações mais simétricas e transparentes 

entre sociedade e governos indubitavelmente robustecem o sistema político democrático, 

fortalecendo a posição do cidadão frente ao Estado. Isso é extremamente importante em tempos 

nos quais a frustação com a democracia parece ser um sentimento comum em várias nações, 

levando a crises de confiança nos governos e na legitimidade da forma pela qual os mesmos 

são conduzidos ao poder, segundo dados do relatório Índice de Transformação, publicado pela 

Fundação Bertelsmann, da Alemanha (FARIZA, 2018).  

 

Nesse contexto – necessidade de governos transparentes versus desconfiança da sociedade nas 

instituições públicas (RIBEIRO, 2011) –, há o surgimento de um termo que traz consigo o 

pressuposto de instituir práticas de transparência por parte dos governos.  Esse termo é chamado 

de Governo Aberto, tradução literal do termo Open Government. É um conceito amplo e de 

variadas definições, não é novo na literatura, mas sua relevância vem aumentando desde a 

década passada (YU; ROBINSON, 2012; WIRTZ; BIRKMEYER, 2015).  
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Esse aumento de interesse no tema se deve, principalmente, após o revival proporcionado pelo 

ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama em seu governo em 2009, com a instituição 

de um Memorando sobre Transparência e Governo Aberto, direcionado às agências federais 

americanas (YU; ROBINSON, 2012). 

 

Basicamente, no conceito central de governo aberto reside a responsabilidade, por parte dos 

governos, de instituir mecanismos e ações de modo a reforçar as relações entre as 

administrações públicas e os cidadãos, com o objetivo primordial de maximizar a transparência 

dos governos. Para Mariñez Navarro (2012), trata-se de um modelo de gestão da administração 

pública, envolvendo outros conceitos além da transparência, como a participação/colaboração 

da sociedade e o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s). 

 

Portanto, utilizando a definição de Mariñez Navarro (2012), são identificados três pilares sobre 

os quais um governo aberto é construído: transparência, participação/colaboração da sociedade, 

e tecnologias de informação e comunicação/inovação.  

 

As TIC’s, aliás, são um mecanismo importante para aumentar a interação do público e a 

colaboração dos cidadãos com os governos, associada a uma cultura plena de acesso às 

informações públicas. A informação é vista como um ativo econômico, sobre o qual o estado 

não é o detentor exclusivo e a sociedade não pode ser impedida de ter acesso. Ao contrário, os 

governos devem adotar uma presunção em favor da divulgação, tomando medidas para tal 

(MCDERMOTT, 2010).  

 

Nesse sentido, o cidadão passa a ter mais um instrumento a seu favor em sua relação com a 

administração pública, de forma a tentar diminuir a assimetria de informações existente entre 

ambos. Isso porque o avanço das novas tecnologias possibilita o desenvolvimento de 

mecanismos mais sofisticados de controle social, mesmo que seja na forma de expectativa, 

ampliando a participação da sociedade e, consequentemente, fortalecendo a democracia 

(BERBERIAN; MELLO; CAMARGO, 2014). 

 

Quanto à participação/colaboração da sociedade, na visão de governo aberto o papel do cidadão 

no relacionamento com o governo aumenta. O cidadão passa também a ser colaborador e 

propositor, visando a um governo mais efetivo e responsivo. A ideia é integrá-lo ao processo 
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de tomada de decisão coletiva. Para as autoras Berberian, Mello e Camargo (2014), se não 

houver um diálogo com o cidadão, a proposta de governo aberto se mostra inócua. 

 

Já a transparência não é apenas um pilar, isolado dos demais, é uma diretriz transversal, visto 

que permeará todos os outros princípios, o que evidencia a importância de qualquer ato 

governamental que a materialize. Mais importante ainda é a sua correta definição, dada a 

amplitude que o termo vem suscitando na literatura, fato este ilustrado pelo número crescente 

de estudos na área, englobando diversos campos. No entanto, essa profusão acadêmica não se 

preocupou em construir um sentido correto do termo, o que o faz muitas vezes ser interpretado 

como algo simples e óbvio, ou implícito (MICHENER; BERSH, 2011). 

 

Dessa forma, autores como Yazigi (1999), Heald (2006) e Michener e Bersh (2011), dentre 

outros, envidaram esforços para estabelecer parâmetros que norteassem os estudos na área de 

ciências humanas e sociais, no sentido de propor um vocabulário e um framework conceitual 

para a transparência. O estudo de Heald (2006) é um clássico, e nele a transparência é 

classificada quanto à direção (quatro tipos: horizontal para dentro e para fora; vertical para 

dentro e para fora) e à variedade (seis tipos: transparência de eventos; de processos; retroativa; 

tempestiva; nominal; e efetiva). Já Yazigi (1999) contribui com suas duas definições de 

iniciativas da transparência – ativa e passiva. Michener e Bersh (2011) trazem à tona as duas 

dimensões da transparência: visibilidade da informação e capacidade de inferência.   

 

Zuccolotto, Teixeira e Riccio (2015), ao fazerem um levantamento sobre os pesquisadores 

anteriormente descritos, concluem que os estudos sobre transparência, em geral, envolvem sete 

perspectivas de análise. São elas: orçamentária, contábil, institucional ou organizacional, social 

ou cívica, procedimentos licitatórios, contratos e convênios e midiática. Assim, na visão desses 

autores, qualquer um que almeje pesquisar transparência deve primeiro se certificar qual 

perspectiva norteará seu trabalho.  

 

Portanto, no que diz respeito ao estudo da transparência, as pesquisas dos autores citados 

anteriormente demonstram a pluralidade de conceitos advindos desse tema. Assim, qualquer 

exame mais aprofundado requer do seu autor o cuidado em estabelecer qual aspecto da 

transparência será analisado, dado que o termo adquiriu, ao longo dos anos, um significado 

multidimensionado e atrelado às discussões sobre governo aberto (YU; ROBINSON, 2012).  
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Tais discussões sobre ações de governo aberto não ocorreram apenas a nível local, mas se 

consolidaram na forma de parcerias transnacionais. Dois anos após o Memorando sobre 

Transparência e Governo Aberto ser lançado por Barack Obama, o tema alcançou uma 

proporção internacional, tornando o assunto governo aberto um fenômeno mundial. Assim, em 

2011, Estados Unidos e mais sete países, entre os quais o Brasil, fundavam a Parceria para 

Governo Aberto (Open Government Partnership - OGP) (FREITAS; DACORSO, 2014). 

 

Nessa parceria, cada país participante deve especificar quais são os seus compromissos 

firmados e seus princípios de promoção da transparência, já delineados em parágrafos 

anteriores, e delimitar as estratégias para implementá-los. As ações relativas à OGP são 

operacionalizadas por meio de um “Plano de Ação Nacional”, documento no qual os 

compromissos são definidos e podem ser executados por um ou mais órgãos. Segundo Freitas 

e Dacorso (2014), o Brasil, em seu 1º Plano de Ação, definiu várias ações, dentre as quais a 

criação de um Sistema Federal de Acesso a Informação. 

 

Assim, coincidentemente, no próprio ano de lançamento da parceria, e em consonância com a 

meta de criar um Sistema Federal de Acesso à Informação, o governo brasileiro promulgou uma 

lei, a qual se constituiu num ótimo exemplo de ação governamental de iniciativa de governo 

aberto: a Lei de Acesso à Informação – lei nº 12.527/11 (LAI). Seu objetivo basilar é regular o 

acesso a informações públicas previsto em três artigos da Constituição Federal (CF) de 1988. 

Além disso, dispõe sobre os procedimentos a serem observados por órgãos públicos integrantes 

tanto da administração direta quanto da administração indireta, de todos os poderes e entes 

(BRASIL, 2011).  

 

No entanto, a promulgação da LAI não foi um caso isolado. Inúmeras iniciativas locais de 

caráter aberto, tanto legais quanto administrativas, estavam se desenvolvendo desde a 

Constituição Federal de 1988. O próprio processo interno de tramitação da LAI levou mais de 

cinco anos: discutida desde meados de 2005, foi sancionada apenas em 2011, passando a viger 

em 2012. Isso demonstra uma longa e lenta evolução de políticas de transparência no caso 

brasileiro (BERNARDES; SANTOS; ROVER, 2015).  

 

Paralelamente a isso, vários países também vinham promulgando suas respectivas leis de acesso 

(MICHENER, 2011), ao passo que organismos internacionais, como a Organização das Nações 
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Unidas (ONU), elaboravam tratados e convenções versando sobre direitos de acesso e 

promoção da transparência governamental. Portanto, o processo de normatização do acesso à 

informação pública no Brasil não ocorreu de forma isolada; apenas refletiu uma tendência 

internacional. De qualquer forma, atos normativos como a LAI existentes em nosso arcabouço 

legal reiteram diretrizes de governo aberto, colocando o cidadão numa posição nunca antes 

vivenciada na sua relação com o Estado.  

 

Portanto, nesse contexto multidisciplinar, de governo aberto, tratados internacionais, difusão de 

leis de acesso, e evolução normativa e administrativa desde a CF/88, nascia a LAI. Assim, o 

objetivo central da LAI em ser um instrumento do cidadão no seu direito de acesso a 

informações mantidas pelo governo a classifica na chamada ‘transparência horizontal para 

dentro’, um conceito cunhado por Heald (2006) quanto à direção da transparência, e 

mencionado em parágrafo anterior. Segundo o autor, essa direção ocorre quando aqueles que 

estão fora da organização conseguem observar aquilo que acontece em seu interior, 

possibilidade oferecida através de mecanismos como as leis de acesso à informação. 

  

Ademais, tanto a abrangência da LAI quanto o tempo necessário para ser sancionada revelam 

uma preocupação de formalizar, do ponto de vista normativo, e de uma forma mais completa 

possível, um direito previsto há mais de vinte anos na CF/88: o direito fundamental de acesso 

à informação, seja na forma ativa ou passiva. Isso significa, respectivamente, que as 

informações poderão estar disponíveis de forma proativa pelo governo, preferencialmente em 

portais institucionais na web, em cumprimento ao artigo 8º da LAI, ou poderão ser solicitadas 

por qualquer pessoa, com base no disposto nos artigos 9º-14. Consequentemente, a LAI 

materializa em seus 47 artigos as duas iniciativas de transparência previstas por Yazigi (1999): 

a transparência ativa e a passiva. 

 

Observa-se nesse processo de aproximação entre sociedade e governo, possibilitado pela LAI, 

o uso intensivo das tecnologias de informação e comunicação, tornando a internet um canal 

imprescindível entre a administração pública e os cidadãos. Portanto, a LAI é um instrumento 

legal voltado não apenas a orientações sobre como obter informações públicas, mas sobretudo 

à ampliação do poder do cidadão, que pode atuar de forma mais direta e participativa na 

administração pública. 
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No entanto, não basta que existam leis que imponham uma transparência se não houver uma 

cultura de transparência, que permeie o Estado e a sociedade. Nesse tipo de cultura “os agentes 

públicos têm consciência de que a informação pública pertence ao cidadão e que cabe ao Estado 

provê-la de forma tempestiva e compreensível e atender eficazmente às demandas da 

sociedade” (CGU, 2011, p. 13). Disponibilizar a informação sem obstáculos, de forma 

transparente e clara, é apenas o início de um relacionamento democrático e igualitário entre 

sociedade e Estado. 

 

Portanto, uma efetiva transparência pública propiciada pelo acesso a informações transcende as 

determinações da lei – apesar de ser apoiada por dispositivos legais construídos ao longo do 

tempo –, faz parte de uma cultura de acesso, e envolve o uso de tecnologias de informação. 

Mas, como saber se uma lei de aplicação tão ampla, como a LAI, que engloba tantos entes e 

órgãos, tão diversos, produz resultados satisfatórios de transparência, se de fato está sendo 

efetiva?  

 

Uma possível resposta a essa pergunta talvez seja fazer uma análise direcionada, avaliar 

focalmente a transparência de determinadas instituições públicas e, dessa forma, detectar o 

cumprimento ou não da lei. Para Fung e Weill (2010), transparência focada (targeted 

transparency, no original) significa a análise de setores específicos, no que tange ao 

cumprimento da divulgação de informações através de leis e políticas públicas que o obrigam 

a tal ação. Essa abordagem é interessante pois parte do pressuposto que cada setor/área da 

administração pública é peculiar e, portanto, tem suas próprias deficiências e meios de 

operacionalizar suas demandas no cumprimento a uma lei que obriga ações de transparência, 

no caso brasileiro, por exemplo, de acesso à informação. 

 

Nessa seara, pesquisadores brasileiros já vêm desenvolvendo pesquisas sobre a LAI focando 

determinados grupos, seja por amostra ou estudando toda a população. Mas, em geral, esses 

estudos priorizam municípios, ou grupos de municípios de um estado ou de uma região, ou 

órgão municipais, como controladorias locais (BERNARDES, SANTOS; ROVER, 2015; 

CRUZ; SILVA; SPINELLI, 2016; RIBEIRO; PARREIRA, 2016; RAUPP; PINHO, 2016; 

LIMA, 2018a).  
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Dessa forma, após mais de cinco anos de vigência da LAI, autarquias, fundações ou empresas 

públicas de outro ente, por exemplo, não são contempladas pelos pesquisadores. Além disso, a 

maioria dos trabalhos existentes analisa apenas a transparência ativa, em detrimento da passiva 

(MICHENER; CONTRERAS; NISKIER, 2018). 

 

O próprio Poder Executivo Federal, principal indutor de todo esse processo de governo aberto, 

transparência e acesso à informação, não é incluído como objeto principal dos estudos 

envolvendo transparência e LAI (LIMA, 2018a). Para Michener, Contreras e Niskier (2018, p. 

611), “a ausência de análises abrangentes publicadas sobre o funcionamento da Lei nº 12.527/11 

representa uma significativa lacuna no entendimento da administração pública no Brasil”. 

 

Essa constatação dos autores mencionados no parágrafo anterior torna-se ainda mais relevante 

quando se leva em consideração a diversidade de órgãos públicos do Poder Executivo Federal, 

e a sua importância estratégica no que diz respeito à transparência. Setores como a educação 

pública de nível superior, por exemplo, são primordiais no desenvolvimento sustentável da 

nação a longo prazo e recebem o aporte anual de recursos na ordem de bilhões, mas mesmo 

assim não são objeto de pesquisas envolvendo parâmetros de transparência. 

 

A esse respeito, o Ministério da Educação (MEC) vem reestruturando o ensino superior público 

desde 2010, através de programas para aumento de vagas nas universidades federais e expansão 

dos campi. Atualmente, a estrutura federal de ensino superior tem 63 universidades públicas, 

mais cinco criadas no ano de 2018, distribuídas em todo o território nacional. Portanto, parece 

ser de suma importância contribuir para os estudos da área, partindo dessa lacuna identificada 

na literatura brasileira sobre o tema: a transparência no grupo das universidades públicas 

federais. 

Partindo desse pressuposto, teceu-se a pergunta que abre esta Seção: as universidades públicas 

federais são transparentes? Transparentes do ponto de vista de transparência ativa e passiva, 

conforme previsão contida na Lei de Acesso à Informação. 

 

Para fazer jus a esse propósito, esta pesquisa foi dividida em cinco partes, além desta 

Introdução: a Revisão de Literatura, que contém cinco seções; os procedimentos 

metodológicos, com três seções e outras subseções; a análise dos resultados; a conclusão e, por 

fim, a bibliografia utilizada no desenvolvimento deste trabalho. 
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1.2 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi avaliar se as 63 Universidades Federais brasileiras são 

transparentes, no que tange aos quesitos transparência Ativa e Passiva estipulados pela Lei de 

Acesso à Informação (LAI). 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para que o objetivo geral fosse atingido, foi necessário delinear os seguintes objetivos 

específicos, de modo a dar suporte ao tema proposto. 

 

1. Levantar abordagens recentes acerca do tema transparência, classificações, tipos e definições, 

assim como seu protagonismo em concepções contemporâneas de governo, como o Governo 

Aberto (Open Government) e a Open Government Partnership (OGP).  

 

2. Estudar a promoção da Transparência Pública e do Acesso à Informação desde a Constituição 

Federal de 1988 e seus reflexos no governo brasileiro na construção de ações transparentes, 

como a Lei de Acesso à Informação (LAI).  

 

3. Avaliar a Transparência Ativa e Passiva das 63 universidades federais, numa abordagem de 

transparência focada, por meio de parâmetros estipulados na LAI e com o auxílio de outros 

instrumentos. 

 

4. Reunir os resultados das transparências ativas e passivas, de forma a obter um panorama da 

transparência total da população estudada. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O acesso a informações públicas pode ser considerado, por si só, um tema de suma importância 

para governos e sociedade, inclusive uma espécie de ativo nacional na visão de alguns autores, 

ou seja, a informação vista como um recurso econômico (MCDERMOTT, 2010; MARIÑEZ 
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NAVARRO, 2012), ou como fonte de poder (MICHENER; CONTRERAS; NISKIER, 2018). 

Além disso, trata-se de um tema contemporâneo com as discussões envolvendo democracia e 

transparência governamental, discussões essas que têm surgido na última década com destaque 

renovado em todo o mundo.  

 

No entanto, após cinco anos de vigência da LAI, as pesquisas sobre o acesso a informações 

públicas no Brasil são escassas, mesmo quando se considera apenas a aplicação de algum(ns) 

inciso(s) da lei, ou algum tipo de transparência. Dentre esses poucos estudos realizados, em 

geral, o foco são os municípios, em geral na forma de amostras de um estado ou de uma região, 

e não órgãos da esfera federal, tampouco aqueles ligados a algum Ministério específico, como 

o da Educação (LIMA, 2018a). Dessa forma, usualmente dois critérios norteiam as pesquisas 

nessa área: em termos de quantidade são amostras, e não a população; e o ente preferido é o 

município, em detrimento de Estados e União.  

 

Bernardes, Santos e Rover (2015), por exemplo, fizeram um estudo no qual analisaram a 

transparência ativa das prefeituras da região sul do Brasil, elaborando um ranking de 

cumprimento desse tipo de transparência. Nessa linha também seguiram Ribeiro e Parreira 

(2016), ao analisarem dezesseis municípios do estado de Minas Gerais. Já Cruz, Silva e Spinelli 

(2016) e Raupp e Pinho (2016) investigaram a transparência de órgãos municipais – os 

primeiros, as controladorias locais, e os últimos as câmaras municipais, sendo que neste caso 

foi analisada a transparência passiva. 

 

Em levantamento feito nas bases de dados Spell, Scielo e nos eventos vinculados à ANPAD 

(Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração), com o uso das key-

words “lei de acesso à informação” e “acesso à informação”, os resultados também convergem 

para o apontamento feito no parágrafo anterior: poucas pesquisas, e em sua maioria focalizando 

os municípios, novamente estudados na forma de grupos, pertencentes a um estado específico 

ou a uma região (LIMA, 2018a). A esfera federal também não é priorizada, tampouco uma 

população de autarquias vinculadas a um mesmo Ministério, como se realizou com esta análise.  

 

Dessa forma, apesar de a LAI existir há mais de cinco anos, os resultados obtidos evidenciam 

a inexistência de estudos que tratem a Lei de Acesso à Informação como uma iniciativa de 

governo aberto, um instrumento norteador para práticas governamentais relacionadas à 

transparência dos governos, transparência essa obrigatória inclusive a autarquias federais, 
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conforme prerrogativa da própria lei (BRASIL, 2011). Essa lacuna é interessante, pois na 

verdade a LAI é apenas uma dentre muitas iniciativas de governo aberto implementadas no 

Brasil, o qual, conforme se verificará mais adiante, é reconhecido como protagonista no cenário 

internacional no que se refere a esse tema. Já quando o objeto de análise envolve a promoção 

da transparência no ambiente virtual, os resultados também são desanimadores, pois revelam o 

quanto a aplicação da LAI nesse campo é deficiente, seja na forma de transparência ativa ou 

passiva (CAVALCANTI; DAMASCENO; SOUZA NETO, 2013; ZORZAL; RODRIGUES, 

2015; GAMA; RODRIGUES, 2016). 

 

Por fim, a literatura aponta a possibilidade da análise da transparência numa abordagem setorial, 

focando determinados setores da administração pública (OLABE; VIEYRA, 2011). Essa 

transparência direcionada se mostra bastante útil para a análise da transparência num país tão 

diversificado como o Brasil, com vários estados, mais de cinco mil municípios e estruturas da 

administração pública tão plurais quanto o próprio país. E todos sob a prerrogativa da mesma 

lei, a LAI, e cumprimento das mesmas exigências mínimas de divulgação de informações. 

 

Portanto, a pesquisa desenvolvida inova ao estudar um campo inexplorado em outros trabalhos, 

principalmente ao estabelecer um link entre governo aberto, acesso à informação e 

transparência pública sob as duas iniciativas previstas na LAI. Mas sua relevância também se 

faz presente ao realizar um censo das universidades federais do país, tanto em termos de análise 

de cada um dos 63 sites dessas instituições para aferir a transparência ativa, quanto a 

transparência passiva através da solicitação de informação pelo Sistema Eletrônico do Serviço 

de Informação ao Cidadão (e-SIC), homepage criada pelo Governo Federal como o canal pelo 

qual devem ser feitas as solicitações de acesso à Informação a órgãos do Poder Executivo 

Federal.  

 

Ou seja, a avaliação realizada não foi amostral, visto que toda a população de universidades 

federais foi considerada, o que por si só torna o trabalho inédito, além de abrangente. Dessa 

forma, este trabalho vai na contramão dos estudos envolvendo a LAI – os quais em geral focam 

em amostra de municípios – , o que evidencia sua originalidade. Ademais, a revisão de literatura 

construída para dar suporte ao objetivo delineado pretendeu contribuir nas discussões teóricas 

sobre transparência pública, governo aberto, acesso à informação, LAI e transparência focada 

como temas interligados, que não se descolam da realidade internacional. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Transparência 

 

As pesquisas sobre transparência inferem-lhe um conceito amplo, incerto, e muitas vezes 

interpretado como algo simples e óbvio, quando na verdade não é. Nas palavras de Zuccolotto, 

Teixeira e Riccio (2015, p. 139), essa situação “leva a transparência a um alongamento 

conceitual e a um neologismo impreciso e incomunicável”, mesmo diante do uso crescente do 

termo na literatura.   

 

Uma rápida pesquisa na base de dados WoS evidencia esse aspecto de aumento da produção 

acadêmica ao longo dos anos: pesquisando a palavra transparency, num recorte temporal de 

2000 a 2018, mais de 60.000 resultados aparecem. Logicamente, o termo englobou diversas 

áreas, inclusive ciências exatas, visto que não foram adicionados filtros que remetessem a 

palavra-chave às áreas de ciências sociais aplicadas. 

 

O Gráfico 1 mostra o incremento anual nas pesquisas nos últimos dezoito anos: 

 

Gráfico 1: Quantidade de pesquisas acadêmicas sobre “transparency” por ano 

 
Fonte: WoS, 2018. 

 

Segundo Michener e Bersh (2011, p. 1), “essa efervescência acadêmica, no entanto, não foi 

sustentada por nenhuma compreensão coletiva da transparência, e muito menos por qualquer 

debate sobre o que constitui a transparência, o que não é e como avaliar sua qualidade”.  Por 

isso, autores como os supracitados e outros, como Ball (2009), Heald (2006) e Yazigi (1999), 

envidaram esforços para estabelecer parâmetros que norteassem os estudos na área de ciências 
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humanas e sociais, no sentido de propor um vocabulário e um framework conceitual para a 

transparência. 

 

Nesses termos, a pesquisa de Heald (2006) mostra-se atemporal e bem detalhada, sendo 

utilizada por outros pesquisadores como base para seus estudos sobre transparência. O referido 

autor propõe que a transparência tem direções e variedades, gerando um amplo espectro de 

análise. As direções seriam associadas aos benefícios e custos da transparência para o Estado, 

sendo classificadas em quatro tipos. Já as variedades seriam as consequências, os resultados da 

análise da transparência por meio de um conjunto de três dicotomias postuladas por Heald. 

 

O Quadro 1 descreve essas quatro direções possíveis: 

 

Quadro 1: Classificações da transparência quanto à direção 

Tipo de Transparência Direção Definição 

Vertical 

Transparência 

para cima 

Significa que o superior hierárquico pode observar a conduta, 

o comportamento e/ou os "resultados" do subordinado 

hierárquico. Ex: quando os burocratas prestam contas aos 

políticos sobre a efetividade da implementação das políticas.  

Transparência 

para baixo 

Ocorre quando os governados podem observar a conduta, o 

comportamento e/ou os resultados de seus governantes. É 

uma característica das sociedades democráticas, mas não das 

totalitárias. Ex: quando o representante eleito (executivo ou 

legislativo) prestará contas ao representado – a população. 

Horizontal 

Transparência 

para fora 

Ocorre quando o subordinado hierárquico consegue observar 

o que está acontecendo além da organização. Ex: quando uma 

organização entende o ambiente no qual atua, com seus 

clientes e concorrentes. 

Transparência 

para dentro 

Ocorre quando aqueles que estão fora da organização 

conseguem observar aquilo que ocorre em seu interior. É 

relevante para legislações sobre liberdade de informação, pois 

possibilita os mecanismos de controle social por meio de 

legislações que determinam padrões de comportamento. Ex: 

leis de acesso à informação. 

Fonte: Autora baseada em Heald (2006) e Zuccolotto, Teixeira e Riccio (2015). 

  

Heald (2006) aponta que essas quatro direções de transparência podem existir de forma isolada 

ou se sobrepor, gerando um ponto de intersecção. Assim, quando a transparência para cima e  

para baixo coexistem, ocorre a chamada transparência vertical simétrica (ou transparência 

recíproca); quando não coexistem, a transparência é dita assimétrica. O mesmo raciocínio se 

aplica às transparências para fora e para dentro: quando coexistem, a transparência horizontal é 

simétrica, e quando não, assimétrica. Quando existe a coexistência das quatro direções de 

transparência simultaneamente, tem-se a transparência completamente simétrica. 
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O Quadro 2 aborda as três variedades: 

 

Quadro 2: Classificações da transparência quanto à variedade 

Tipo de Dicotomia Tipo de Transparência Definição 

Transparência de 

eventos 

x 

Transparência de 

processos 

Transparência de eventos 

Os eventos representam pontos/estados que são 

visíveis externamente,  e podem ser entradas, 

saídas ou resultados de determinadas políticas 

públicas, e são, a princípio, mensuráveis. 

Transparência de processos 

Os eventos, acima definidos, são ligados por 

processos/aspectos operacionais, os quais não são 

mensuráveis da mesma forma que os eventos, 

embora possam ser descritos, se as informações 

estiverem disponíveis. 

Transparência 

retroativa  

x  

Transparência 

tempestiva 

Transparência retroativa 

Refere-se à disponibilização ex post, ou seja, fatos 

já ocorridos, em intervalos periódicos, das 

informações sobre a gestão dos recursos públicos; 

há sempre um gap informacional. 

Transparência tempestiva 

É relativa ao contínuo acesso aos processos 

internos da administração e à disponibilidade de 

informações em tempo real; um sistema baseado 

na transparência em tempo real é muito mais 

oneroso para a administração do que outro em que 

predomina a transparência retroativa. 

Transparência nominal  

x  

Transparência efetiva 

Transparência nominal 

Ocorre quando a informação é apenas divulgada e 

não é assimilada pelo cidadão; o governo teve a 

intenção de ser transparente, mas efetivamente não 

conseguiu. 

Transparência efetiva 

Ocorre quando os receptores das informações 

disponibilizadas pelo governo são capazes de 

processá-las, compreendê-las e utilizá-las. 

Fonte: Autora baseada em Heald (2006) e Zuccolotto, Teixeira e Riccio (2015). 

 

Como visto no quadro acima, diversas são as variedades possíveis no que tange ao estudo da 

transparência, as quais se inter-relacionam. Heald (2006, p. 38) afirma que “essas 

interdependências se tornam importantes no contexto das tentativas de comparar a transparência 

ao longo do tempo no mesmo país e entre os países em uma data comum”. 

 

Já Ball (2009) entende que a definição de transparência revela, na verdade, três metáforas, cada 

uma relacionada a determinados atributos e aplicada a determinados casos. Assim, a primeira 

metáfora considera a transparência como um valor público adotado pela sociedade para 

combater a corrupção; sob esse prisma, transparência está sutilmente interligada com o atributo 

da responsabilidade. Na segunda metáfora transparência é sinônimo de abertura de decisões por 

parte da sociedade, governos e organizações sem fins lucrativos; esse encorajamento à abertura 

traz consigo preocupações com sigilo e privacidade. Por fim, a terceira metáfora sobre 

transparência a enquadra como uma ferramenta complexa de boa governança em programas, 
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políticas, organizações e nações, razão pela qual os formuladores de políticas criam 

transparência ao lado de responsabilidade, eficiência e eficácia. 

 

Outro autor, Yazigi (1999), atrelando a seu trabalho sobre democracia, transparência e 

corrupção a primeira metáfora apontada por Ball (2009), afirma que se transparência for 

entendida como o acesso dos cidadãos a informações pertinentes à performance de funções 

públicas, em termos de oportunidade, suficiência e garantia, é possível diferenciar dois tipos de 

transparência quanto à iniciativa: transparência ativa e transparência passiva. O Quadro 3 exibe 

essa diferenciação: 

 

Quadro 3: Classificações quanto à iniciativa transparência (Yazigi)  

Transparência Ativa Transparência Passiva 

Resulta de ações voluntárias dos gestores públicos ou 

de obrigações legais impostas aos órgãos do Estado, 

determinando que sejam publicadas informações 

necessárias e suficientes para que a sociedade possa 

avaliar o desempenho governamental. Tem-se exigido 

também a disponibilidade em uma página de web de 

informações sobre os serviços prestados, dados e 

valores mais relevantes da gestão. Aqui o provedor de 

informações é o Estado, o qual disponibiliza 

informações de forma proativa, sem ter sido 

demandado. 

Refere-se à obrigação do Estado em conceder a todos 

os cidadãos que o requeiram o acesso tempestivo aos 

documentos oficiais, salvo aqueles que estiverem 

legalmente protegidos. A regra geral é o livre acesso, 

sendo o sigilo a exceção. Um exemplo desse modelo 

no Brasil é a Lei de Acesso à Informação (LAI). Aqui 

o cidadão é quem tem uma postura ativa, ao solicitar 

ao Estado informações não disponíveis de forma 

proativa pelo mesmo. 

Fonte: Autora baseada em Yazigi (1999) e Zuccolotto, Teixeira e Riccio (2015). 

 

Seguindo adiante, numa tentativa de conceituar a qualidade da transparência, Michener e 

Bersch (2011) a classificam quanto a duas dimensões: visibilidade da informação e capacidade 

de inferência. Para os autores, os dois termos são inerentes à constituição do que é transparência, 

e esta não se aperfeiçoa na ausência de um deles. 

 

No que tange à dimensão da visibilidade da informação, os autores sustentam que para ser 

visível, a informação deve ter três características. As duas primeiras são: ser razoavelmente 

completa e encontrada com relativa facilidade. A informação incompleta diminui o grau de 

transparência, e ser encontrada com facilidade incorpora a probabilidade de se encontrar 

informações. A terceira característica relacionada é a possibilidade de se cruzarem as 

informações de forma natural, sem efetivamente ter que procurá-las. Em suma, a visibilidade 

da informação consiste em sua plenitude e na probabilidade de ser encontrada. 
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A respeito da visibilidade da informação, Meijer (2012) também levantou esse ponto, ao atribuir 

ao governo aberto um conjunto de ações visando à união entre visão e voz. Para o autor, ambas 

são entendidas em sentido metafórico, e visão abrange a possibilidade de abertura em termos 

de informação, de acesso para que o cidadão veja o que o governo está fazendo. 

 

Quanto à segunda dimensão, a capacidade de inferência, apesar das inúmeras acepções na 

literatura, Michener e Bersch (2011, p. 9) usam uma definição ampla que inclui a capacidade 

“para deduzir ou concluir (informação) a partir de evidências e raciocínio, e não de declarações 

explícitas”. Assim, essa capacidade está interligada à qualidade da informação ou dados.  

 

Se os dados são confusos, equivocados, ambíguos, eles põem em questão a habilidade de fazer 

inferências a partir de tais informações e, por consequência, em dúvida o que foi divulgado. 

Assim, informações incompreensíveis ou ininteligíveis são inverificáveis e, certamente, não 

devem ser utilizadas para se fazer inferências. Nesse sentido, os autores destacam que, para que 

a informação seja considerada transparente, ela não deve ser apenas visível, mas deve, também, 

permitir ao seu usuário fazer deduções e induções a partir delas. 

 

Essas constatações dos autores vão ao encontro da concepção dada por Mendieta (2012), de se 

prover informações que de fato serão compreensíveis e usáveis pelos cidadãos; isso significa 

construir uma verdadeira transparência, clara, não uma pseudotransparência, ao que o autor 

denomina de opaca. Uma transparência opaca não tem a finalidade de ajudar o cidadão a 

controlar e a conhecer o governo, mas sim passar a imagem de que o governo está aberto, 

quando na verdade o mesmo tenta evitar o controle e a sanção dos seus cidadãos.  

 

O governo faz isso ao fornecer informações isoladas, não integradas, com inúmeras estatísticas 

desnecessárias, muitos dados sem sentido e dezenas de documentos inúteis. O autor alerta que 

às vezes a própria transparência ativa pode ser opaca, ao divulgar dados de forma manipulada, 

parcial e desintegrada. Ou quando solicitações de transparência passiva não são respondidas a 

contento dos solicitantes. 

 

Para finalizar essa seção, o Quadro 4 contém a contribuição de Zuccolotto, Teixeira e Riccio 

(2015) para o tema, com a apresentação de sete perspectivas sobre as quais a transparência deve 

ser estudada. A pesquisa dos autores levou em consideração trabalhos realizados por 
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organizações como a Transparency Internacional, uma organização sem fins lucrativos que 

atua na produção e disseminação das melhores práticas globais de transparência.  

 

Quadro 4: Classificações quanto à iniciativa transparência (Zucoloto, Teixeira e Riccio) 

Perspectiva Definição 

Orçamentária 

Evidenciação de todas as informações orçamentárias relevantes de maneira sistemática e 

tempestiva e que permitam ao cidadão, além de visualizá-las, fazer inferências a partir delas. 

Assim, preocupa-se exclusivamente com a análise do processo orçamentário. 

Contábil 

Evidenciação de todas as informações patrimoniais e financeiras de maneira sistemática e 

tempestiva, de forma que o usuário possa, além de acessá-las, avaliar as capacidades 

econômica, financeira e patrimonial dos entes. Além disso, conhecer os regimes contábeis 

adotados pelos governos (caixa ou competência) e as principais políticas contábeis adotadas. 

Institucional ou 

Organizacional 

Consiste na evidenciação de todas as informações sobre a organização do Estado, cargos e 

responsabilidades, além de normas e relatórios. Os documentos que normalmente devem ser 

analisados nessa dimensão são o organograma do Estado, com definição de cargos, funções, 

responsabilidades e formas de contato dos órgãos e dos seus respectivos chefes. 

Social ou Cívica 

Consiste na existência de mecanismos de informação e atenção ao cidadão e compromisso 

com a cidadania. Assim, além de informações sobre atividades culturais e cívicas, é 

importante que os governos desenvolvam e estimulem canais para sugestão, denúncias e 

participação do cidadão e da sociedade civil organizada. 

Do processo 

licitatório 

Consiste na divulgação de informações sobre a contratação de obras, materiais e serviços 

por parte dos governos, bem como informações sobre o fluxo desse processo, valores, 

concorrentes e resultados. A finalidade é permitir que a sociedade civil acompanhe os 

processos de compras, monitore-o e avalie-o ao final do processo. 

De contratos e 

convênios 

Consiste na divulgação dos contratos, convênios, termos de parceria e de cooperação 

estabelecidos por um governo. O objetivo aqui é permitir à sociedade conhecer as partes 

envolvidas nos contratos, as responsabilidades de cada uma das partes, as ferramentas de 

monitoramento, a forma de avaliação de desempenho, as penalidades, etc. 

Midiática 

Consiste na avaliação de uma ou mais dimensões da transparência descritas anteriormente, 

todavia em meio eletrônico de acesso público. Esses meios podem variar desde a divulgação 

em páginas da Web até aplicativos para celulares, smartphones e tablets. No que se refere 

aos itens a avaliar, esses podem consistir dos itens descritos nas perspectivas anteriores. 

Fonte: Autora baseada em Zuccolotto, Teixeira e Riccio (2015). 

 

Portanto, apesar das muitas definições existentes na literatura acerca do que seja transparência 

pública (FREIRE, 2014), é inegável que [transparência] seja uma característica clamada pela 

sociedade, diante de casos de corrupção ocorridos nos governos e na administração pública. 

Nas palavras de Michener e Bersch (2011, p. 3), “transparência é importante. A informação 

acessível é o principal alicerce de democracias e mercados sólidos, e a transparência dissipa a 

opacidade, o primeiro refúgio de corrupção, ineficiência e incompetência".  

 

Por conseguinte, esse tema não passaria despercebido em concepções contemporâneas de 

governo, ao contrário, se revelaria com um protagonismo indiscutível. A sessão seguinte 

detalha uma dessas modernas visões quanto ao relacionamento governo-sociedade: o open 

government. 
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2.2 Open Government: a teoria 

 

O termo open government, ou governo aberto em vernáculo, é peculiar sob três aspectos: não é 

um conceito novo, apesar de estar na agenda global mais fortemente desde os anos de 2010; 

sua concepção não é consenso entre os autores da área, ao contrário, é definido de várias formas; 

e historicamente é usado em vários contextos, incluindo temas como acesso à informação, 

transparência e combate à corrupção, sem mencionar sua forte associação com as tecnologias 

de informação (MEIJER; CURTIN; HILLEBRANDT, 2012; MARIÑEZ NAVARRO, 2012; 

WIRTZ; BIRKMEYER, 2015). 

 

No que diz respeito ao primeiro aspecto, o fato de não ser um assunto abordado há pouco tempo, 

Prieto-Martín e Ramírez-Alujas (2014) informam que é um termo que vem sendo utilizado 

desde os anos 1970 para se referir à abertura do setor público ao exame minucioso pela 

sociedade. Assim, há pelo menos quatro décadas o entendimento do que seja um governo aberto 

passa pela relação entre a participação e cobrança da sociedade de um lado, e esforços 

envidados pelos governos de outro, com o objetivo de tornar suas administrações mais abertas 

aos cidadãos.  

 

Já McDermott (2010) aponta em seu trabalho a construção de uma cultura de abertura 

governamental algumas décadas antes, mais precisamente a partir dos anos 1930, nos Estados 

Unidos. Nessa época, com o advento do New Deal, instruções a base de leis e regulamentos 

foram direcionadas às agências norte-americanas, a fim de que as mesmas incorporassem, no 

seu modo de operar, uma cultura de transparência. 

 

Os Estados Unidos, aliás, no que diz respeito a esse assunto, são uma referência, não somente 

pelo desenvolvimento de leis e regulamentos para a sustentação de um governo aberto ao longo 

do século XX, mas principalmente pelo empenho dispendido para a globalização desse termo 

no século XXI, através de ações tangíveis para a sua persecução. Conforme informa McDermott 

(2010, p. 401), em 2009, “em seu primeiro dia de mandato, o Presidente Obama emitiu um 

Memorando sobre Transparência e Governo Aberto, pedindo à sua administração que 

desenvolvesse recomendações que estabelecessem um sistema de transparência, participação 

pública e colaboração”. 
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Essas recomendações seriam utilizadas para criar uma espécie de plano, uma “Diretriz de 

Governo Aberto”, que instruiria as agências governamentais americanas no sentido de se 

transformarem para se tornarem mais transparentes, colaborativas e participativas. O objetivo 

dessa agenda era criar um nível sem precedentes de abertura no governo, para garantir a 

confiança pública, fortalecer a democracia e promover a eficácia e eficiência do governo 

(McDERMOTT, 2010).  

 

O Quadro 5 resume as principais orientações constantes na Diretriz de Governo Aberto, com 

as responsabilidades cabíveis às agências e o papel do público nessa relação: 

 

Quadro 5: Responsabilidades do Governo e do Público numa relação de governo aberto 

Governo Público 

Publicar informações on line, sem esperar por 

pedidos/solicitações específicas 
Dar feedback sobre a informação publicada  

Publicar de forma oportuna, sem atrasos 
Prover inputs sobre qual informação deve ser 

priorizada 

Uso proativo das tecnologias de informação  

Estabelecer metas para reduzir pendências nas 

solicitações de acesso à informação 
 

Aumentar a qualidade da informação governamental Avaliar a qualidade do que é publicado 

Justificar a necessidade do segredo 

Ter ciência de que há exceções à divulgação, como 

informações relacionadas à Segurança Nacional por 

exemplo 

Em face de dúvida, adotar uma presunção em favor da 

divulgação 
 

Fonte: Autora baseada em McDermott (2010). 

 

Esse nível de abertura governamental nunca antes visto englobaria todas as esferas e instâncias, 

mas principalmente o Governo Federal. Caberia a este aproveitar as novas tecnologias de 

informação (TIC’s), disponíveis e continuamente em desenvolvimento, para liderar um 

movimento de divulgação de informações, operações e decisões on line, priorizando uma 

publicação ativa de dados. Dessa forma, as ações efetuadas pela administração pública federal 

rapidamente estariam disponíveis ao público, rumo a uma cultura de abertura da burocracia. 

 

O pressuposto para todos esses atos conduzidos pela administração de Barack Obama é a 

percepção de que a informação mantida pelo governo federal é um ativo nacional, um recurso 

econômico valioso. E, como tal, não deve ser gerenciada em segredo, subutilizada ou mesmo 

negada sem uma justificativa fundamentada. Afinal, somente o governo detém dados e 

informações sobre si mesmo, a economia e a própria sociedade como um todo, tanto do passado 
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quanto do presente. Dessa forma, um fluxo aberto de informação entre o governo e o público é 

encarado como primordial ao desenvolvimento de uma sociedade democrática. 

 

No ano seguinte, Obama levou essa agenda à 65ª Assembleia Geral da ONU e, num discurso, 

desafiou “os países a se encontrarem no ano seguinte com compromissos concretos para 

promover a transparência, o engajamento dos cidadãos, novas tecnologias que sustentassem a 

democracia e combater a corrupção” (NEVES, 2013, p. 14). Assim, em setembro de 2011, 

nascia a Open Government Partnership – Parceria para Governo Aberto (OGP) –, com a adesão 

de oito países, uma iniciativa internacional que pretendia difundir e incentivar globalmente 

práticas governamentais relacionadas à transparência dos governos, ao acesso à informação 

pública e à participação social. A OGP será detalhada mais adiante, em seção própria. 

 

Dessa forma, conforme visto, a definição dada pelo presidente americano ao que seria um 

governo democraticamente aberto envolveu temas como transparência, participação pública e 

colaboração, o que nos remete ao segundo ponto levantado no início desta seção: a definição 

do que seja exatamente um governo aberto. 

 

Segundo Mariñez Navarro (2012), a multiplicidade de definições na literatura de governo 

aberto revela abordagens teóricas peculiares: como sinônimo de governo eletrônico, com uso 

intensivo e exclusivo das tecnologias de informação e comunicação (TIC’s); como uma nova 

cultura organizacional, entre sociedade e órgãos públicos; como um modelo de gestão da 

administração pública, envolvendo outros conceitos, para além de TIC’s e relações governo-

sociedade. 

 

No trabalho de Wirtz e Birkmeyer (2015), os autores examinam as origens, o desenvolvimento 

e a atual literatura sobre governo aberto, a fim de deduzir uma definição uníssona sobre o tema. 

O recorte temporal do trabalho parte de 2009, ano da divulgação do Memorando de Obama. 

Assim, eles identificam apenas seis autores que tentam conceituar o termo, cada um destacando 

algum aspecto em detrimento de outro, razão pela qual eles próprios constroem uma acepção 

para o que seja governo aberto, com a confecção, inclusive, de um framework.  

 

O Quadro 6 contém essas definições somadas a desenvolvida por eles, em tradução livre. 
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Quadro 6: Definições de governo aberto* 

Autor Ano Definição 

Barack Obama 

(Memorando sobre 

Transparência e 

Governo Aberto) 

2009 

O governo está comprometido em criar um nível de abertura sem 

precedentes no governo. Nós vamos trabalhar juntos para garantir a 

confiança do público e estabelecer um sistema de transparência, 

participação pública e colaboração. A abertura fortalecerá nossa 

democracia e promoverá eficiência e eficácia no governo. 

OECD (Organização 

de Cooperação e 

Desenvolvimento 

Econômico) 

2009 

Governo aberto e responsivo refere-se à transparência das ações do 

governo; a acessibilidade dos serviços e informações 

governamentais; e a capacidade de resposta do governo a novas 

ideias, demandas e necessidades. 

Geiger/Lucke  2012 

O governo aberto funciona como um termo abrangente para muitas 

ideias e conceitos diferentes. A definição estrita de governo aberto 

consiste em transparência, participação, e colaboração do estado 

em relação a terceiros atores na economia ou a cidadania. Na maioria 

das vezes, o governo aberto é equiparado ao governo eletrônico e ao 

uso das tecnologias de informação e comunicação. 

Meijer, Curtin e 

Hillebrandt 
2012 

A abertura do governo é a medida em que os cidadãos podem 

monitorar e influenciar os processos do governo por meio do acesso a 

informações governamentais e acesso a arenas de tomada de decisão. 

Hilgers 2012 

Governo aberto é definido como a prática de integrar conhecimento 

externo ao processo político e administrativo. Isso pode ser feito por 

meio de relacionamentos formais e informais. Estes são geralmente 

fortemente influenciados pela aplicação de novas tecnologias de 

informação e comunicação. O uso de arranjos informais ilustra 

particularmente o novo caráter do governo aberto. 

Evans/Campos 2013 

O governo aberto é amplamente entendido como a alavancagem de 

tecnologias da informação para gerar diálogo participativo e 

colaborativo entre os formuladores de políticas e os cidadãos. 

Wirtz e Birkmeyer  2015 

Governo aberto é um processo multilateral, político e social, que 

inclui, em particular, transparência, ação colaborativa e 

participativa do governo e da administração. Para atender a essas 

condições, os cidadãos e os grupos sociais devem ser integrados aos 

processos políticos com o apoio de modernas tecnologias de 

informação e comunicação, que juntas devem melhorar a eficácia e a 

eficiência das ações governamentais e administrativas. 

Fonte: Autora baseada em Wirtz e Birkmeyer (2015). 

*Os destaques em negrito são da autora. 

 

Diante do exposto no Quadro 2, constata-se que governo aberto é um termo abrangente, 

englobando ações indubitavelmente transparentes, de intenso diálogo com a sociedade, no 

sentido de participação e colaboração. Além disso, busca o aprimoramento dos serviços 

prestados e a responsabilização de seus agentes públicos, passando pelo uso ativo das 

tecnologias de informação e comunicação. E, no que tange à transparência, esta é considerada 

primordial para a sustentação de um governo aberto, como uma espécie de cimento que unirá 

todas as outras partes, e sem a qual um processo de abertura governamental não se mantém 

coerente (GARCÍA, 2014).  

 

Portanto, apesar de governo aberto apresentar “n” significados, num campo de estudo ainda um 

pouco fragmentado, percebe-se claramente determinados fatores permeando cada uma das 
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acepções, como a transparência, as tecnologias de informação e comunicação, acesso às 

informações públicas, a participação da sociedade, e, também, a colaboração da mesma.  

 

No caso de participação e colaboração, na opinião de Prieto-Martín e Ramírez-Alujas (2014, p.  

64), “é quase impossível conceber [participação e colaboração] em separado: participação é 

colaboração e colaboração é participação”. Qualquer intento de diferenciar ambas seria 

arbitrário e artificial, e, na visão dos autores, o memorando de Obama contribuiu para propagar 

esse erro. 

 

A fim de situar o leitor nesse contexto, o Quadro 7 contém uma breve definição de cada um 

desses termos, conceitos básicos necessários para o pleno entendimento do que envolve um 

governo aberto. Sem estes fatores, um governo não pode ser considerado aberto.  

 

Quadro 7: Definições dos pilares de um governo aberto 

Fator Descrição 

Transparência1 

É um componente transversal, pois permeará todas as ações originadas nos outros princípios. 

O uso deste princípio significa que as informações sobre as atividades de governo obedecerão 

a algumas regras, de modo a facilitar o acesso pela sociedade. Desse modo, o acesso às 

informações públicas constitui-se em um direito fundamental e um dever do Estado. Isso 

significa que [as informações] serão abertas a todos; compreensíveis, ou seja, construídas 

numa linguagem simples e inteligível; tempestivas, sem gap entre produção e divulgação; 

livremente acessíveis, independente de solicitação e, caso solicitadas, de fornecimento 

imediato; além de atenderem ao padrão básico de dados abertos. Dados abertos significam 

que o interessado faz uso dos dados como melhor lhe convier, acessando bases de dados 

governamentais e retirando delas os elementos de que precisar, seja para construir aplicativos, 

fazer análises ou mesmo produtos comercializáveis (NEVES, 2013).  

Participação 

O papel do cidadão no relacionamento com o governo aumenta, pois ele passa também a ser 

colaborador e propositor, visando a um governo mais efetivo e responsivo (FREITAS; 

DACORSO, 2014). A ideia é integrá-lo ao processo de tomada de decisão coletiva – o 

governo não é mais capaz de lidar sozinho com problemas complexos, e reconhece isso. O 

know how externo é tido como um ativo importante. Aqui, colaborar e propor têm um sentido 

mais amplo e democrático: governo e cidadãos ou governo e instituições, sejam elas públicas 

ou privadas, trabalham juntos na produção de soluções. Dessa forma, o governo procura 

mobilizar a sociedade para debater, colaborar e propor contribuições.  

 

                                                 
1 Esse fator, por ser um elemento transversal, e de suma importância para o tema deste trabalho, foi completamente 

explorado na seção anterior. 
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Fator Descrição 

Tecnologia e 

Inovação 

As TIC’s desempenham um papel importante na constituição de um governo aberto, sendo 

um de seus pilares, e não o governo aberto em si (MARIÑEZ NAVARRO, 2012). Pois, como 

visto, um governo aberto não é sinônimo de governo eletrônico, mas este constitui uma de 

suas facetas. Isso porque o avanço das novas tecnologias possibilita o desenvolvimento de 

mecanismos mais sofisticados de controle social, ampliando a participação da sociedade e, 

consequentemente, fortalecendo a democracia. Dessa forma, nos últimos anos tem sido 

crescente a utilização das TICs pelos governos, com o objetivo de aumentar a transparência 

de suas ações e, por consequência, a confiança dos cidadãos. Para Tolbert e Mossberger (2006, 

p. 354) "as atitudes dos cidadãos em relação ao governo, incluindo a confiança, são 

preocupações fundamentais para a governança democrática e a administração pública".  

Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

Assim sendo, indubitavelmente o significado de governo aberto é multidisciplinar, visto que 

engloba vários aspectos, trazendo consigo muitos significados, explícitos e implícitos.   

 

Nesse aspecto de multidisciplinariedade, uma pesquisa realizada por Lima (2018b) na base de 

dados Web Of Science (WoS) ilustra esse ponto. Por se tratar de uma base de dados com artigos 

publicados majoritariamente em inglês, utilizou-se a key-word “open government”, num recorte 

temporal que compreendeu os últimos dezoito anos, de 2000 a 2018. Os resultados somaram 

674 ocorrências, as quais foram classificadas por maior número de citações. Esses resultados 

englobaram as mais diversas áreas, evidenciando o uso do termo em diferentes campos: de 

inteligência artificial à zoologia, passando por várias engenharias e ciência da computação, 

além, é claro, de administração, ciência política, negócios, lei e administração pública.  

 

Esses achados constatam o aspecto atribuído a esse tema quanto a sua pluralidade de 

significados, sua capacidade de ser utilizado em vários contextos – de acesso à informação, 

transparência e combate à corrupção ao link com as TIC’s. 

 

Como se poderá observar no Gráfico 2, as quatro primeiras áreas são assuntos relacionados à 

Tecnologia e Informação (TI), o que revela uma forte ligação entre essa área e o conceito de 

governo aberto. Muitos dos artigos de TI atrelaram a palavra-chave pesquisada ao termo data 

(dado), gerando o termo composto open data, o que ajuda a explicar o grande número de artigos 

em áreas envolvendo ciências da computação.  
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De fato, governos abertos se caracterizam por disponibilizarem mais dados à sociedade, o que 

naturalmente inclui o uso intensivo de tecnologias da informação, mas não se limitam a isso. 

Apenas a partir da quinta posição há uma mudança de área, com o aparecimento do campo de 

Administração Pública, seguido por Ciência Política, ocupante do sexto lugar. Essas seis áreas 

são as que mais contêm publicações com assuntos relacionados ao tema governo aberto.  

 

Todos esses resultados podem ser resumidos no Gráfico 2: 

 

Gráfico 2: Artigos publicados classificados por área 

 
Fonte: Lima, 2018b 

 

Para finalizar essa análise quantitativa, a pesquisa na base WoS também revela dados 

interessantes numa análise ano a ano e por país. Partindo do recorte temporal mencionado 

anteriormente, percebe-se um crescimento evidente da literatura, principalmente a partir de 

2009, revelando o impacto das ações empreendidas pelo Governo de Barack Obama e suas 

Diretrizes de governo aberto.  

 

Inegavelmente, os pesquisadores acadêmicos foram influenciados pela fala do presidente e 

pelas sugestões contidas em seu memorando de transparência. Com exceção de 2012, todos os 

anos seguintes [a 2009] foram de publicação crescente, cujo ápice foram os anos de 2016 e 

2017. Desse modo, podemos inferir que o termo governo aberto é um assunto em voga, cuja 

importância paulatinamente cresceu nas pesquisas acadêmicas.  

 

O Gráfico 3 mostra esse ponto. 
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Gráfico 3: Artigos publicados por ano 

 
Fonte: Lima, 2018b 

 

Já o Gráfico 4 exibe os países com maior produção acadêmica sobre o tema. Os Estados Unidos 

lideram, seguidos por Inglaterra e Espanha. O Brasil aparece em sexto lugar, o único país latino 

americano entre os dez primeiros. O México aparece na 11ª posição. 

 

Gráfico 4: Quantidade de artigos por país 

Fonte: Lima, 2018b 

 

Portanto, diante do exposto, definições simplistas que relacionam governos abertos apenas à 

disponibilização de dados e/ou informações na internet, como sinônimo de governo eletrônico, 

não fazem jus à amplitude que o termo necessita (MARTINS; BERMEJO, 2016). Tampouco 

acepções que os definem tão somente como uma nova cultura organizacional estabelecida entre 

governo-cidadãos.  
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Nesses termos, reitera-se que governo aberto é algo muito importante para ser reduzido à 

questão de uso das TIC’s; requer que acadêmicos e pesquisadores de diferentes áreas, não 

apenas da administração pública, também se envolvam para construir conexões sólidas entre 

visão e voz. Essas duas palavras, visão e voz, aqui devem ser entendidas metaforicamente, no 

sentido de possibilidade de abertura em termos de informação, de acesso para que o cidadão 

veja o que o governo está fazendo (visão), e de participação, para que ele fale sua opinião a 

respeito (voz) [do que o governo está fazendo], de modo a instituir mecanismos que facilitem 

uma cidadania ativa (MEIJER; CURTIN; HILLEBRANDT, 2012). 

 

Para Wirtz e Birkmeyer (2015, p. 2), “o governo aberto é um processo multilateral, político e 

social, que inclui, em particular, transparência, ação colaborativa e participativa do governo e 

da administração (...)”. Nessas condições, cidadãos e grupos sociais devem ser chamados a 

integrar os processos políticos, fazendo isso com o apoio das atuais tecnologias de informação 

e comunicação. 

 

Portanto, independente da visão adotada pelos principais estudiosos do tema, é pacífico que um 

governo aberto é formado por instituições governamentais mais participativas, que se 

comprometerão com os cidadãos na construção de gestões abertas a inovações externas e 

regidas por princípios, os quais serão permeados pela transparência.  

 

Nessa seara uma parceria transnacional foi forjada, reunindo elementos para a promoção da 

transparência pública em diversos países, entre os quais o Brasil. 

 

2.3 A Open Government Partnership (OGP) e o Brasil: uma parceria para a promoção 

da Transparência Pública e do Acesso à Informação 

 

Na seção 2.1 o conceito de transparência foi investigado, assim como sua importância realçada 

junto a definições atuais de governos considerados mais transparentes; a seção 2.2 detalhou a 

teoria por trás do conceito de governo aberto, os “n” significados que a literatura tem apontado, 

e seus pilares: transparência – um pilar transversal que perpassa os outros pilares –, 

participação/colaboração e tecnologia e inovação.  

 

Nesses termos, conforme mencionado, os Estados Unidos são um expoente nesse tema, e, com 

o lançamento em 2009, por Barack Obama, do Memorando de Transparência, a agenda de 
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compromisso para governos mais transparentes tornou-se mundial. Inclusive, o governo 

americano iniciou diálogos com o governo brasileiro a esse respeito, os quais se estenderam a 

outros países. 

 

Assim, em 20 de setembro de 2011 nascia a Open Government Partnership – Parceria para 

Governo Aberto (OGP) –, uma parceria transnacional voltada a práticas de governo aberto em 

nível internacional, como as relacionadas à transparência dos governos, ao acesso à informação 

pública e à participação social.  

 

De início, oito países aderiram (Estados Unidos, Indonésia, México, Noruega, Filipinas, África 

do Sul, Reino Unido), mais o Brasil, sendo considerados os fundadores da parceria. Em seu 

primeiro ano, a presidência da OGP foi compartilhada entre Brasil e Estados Unidos, na época 

sob os governos de Dilma Rousseff e Barack Obama, respectivamente. Atualmente são quase 

oitenta países-membros, evidenciando o quanto essa parceria cresceu ao longo desses últimos 

oito anos. 

 

No que diz respeito ao seu modus operandi, as ações relativas à OGP são operacionalizadas por 

meio de um “Plano de Ação Nacional”. Nesse documento, cada país participante deve 

especificar quais são os seus compromissos perante a Parceria e delimitar as estratégias para 

implementá-los. Os compromissos são executados por um ou mais órgãos e devem estar de 

acordo com os princípios de Governo Aberto. Devem ser metas para alcance concreto, mesmo 

que possam parecer ambiciosas em um primeiro momento. 

 

Mas é de suma importância esclarecer que a OGP não tem o objetivo de padronizar ações de 

transparência. Ao contrário, há o reconhecimento de que cada país precisa enfrentar metas 

diferentes – dados suas circunstâncias, realidade, sistema jurídico e interesses –, mas sob o 

mesmo manto de “fortalecer em seus governos a transparência, a integridade, a participação 

social e o acesso a tecnologias que promovam maior permeabilidade entre governo e sociedade” 

(NEVES, 2013, p. 15).  

 

Dessa forma, ao fazer parte da OGP desde os seus primórdios, o Brasil passou a assumir um 

compromisso formal com o tema, sendo, inclusive, reconhecido como protagonista no cenário 

internacional [a respeito das práticas de governo aberto] (SILVA et al, 2014). No âmbito on-

https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico
https://en.wikipedia.org/wiki/Norway
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line, um site institucional foi lançado em 2013, com informações, dados, programas, legislação, 

dentre outras matérias afetas, atrelado à Controladoria Geral da União (CGU)2, no endereço  

www.governoaberto.cgu.br. 

 

Aliás, no que diz respeito à CGU, é inegável a ação deste órgão burocrático na promoção de 

uma agenda de transparência, e a menção a este fato não poderia passar despercebida nesse 

estudo. Como nos informa Loureiro et al (2012), sua estrutura atual foi resultado de mudanças 

incrementais ocorridas nos últimos vinte anos, desde um órgão de corregedoria num primeiro 

momento, até sua elevação ao status de Ministério e unificação ao Ministério da Transparência. 

 

Dessa forma, a CGU passou a atuar não apenas como um simples órgão de controle na esfera 

federal, mas como um órgão indutor e fortalecedor do controle social, visto que lidera, 

coordenada ou supervisiona ações em todas as esferas, visando à efetiva participação da 

sociedade civil no controle da administração pública. Essa expansão de atribuições dos órgãos 

de controle acontece em várias democracias, mesmo as mais antigas, como a inglesa, e 

evidencia a importância de que o controle não deve visar apenas o combate à corrupção, mas 

igualmente aprimorar a atuação da gestão pública (LOUREIRO et al, 2012). 

 

O Quadro 8 destaca os marcos históricos da Parceria para governo aberto no Brasil, em ações 

desenvolvidas desde 2011 até o primeiro quadrimestre de 2018, para que o eleitor se situe e 

veja os principais pontos delineados desde o ingresso do Brasil na parceria.  

 

Quadro 8: Marcos históricos da OGP no Brasil 

Ano Meses Ações 

2011 

Setembro  Lançamento da OGP; 

 Decreto s/n de 15 de setembro de 2011, que instituiu o Plano Nacional de Dados 

Abertos e o Comitê Interministerial Governo Aberto (CIGA) 

2012 

Abril 

 

Outubro 

  

Dezembro 

 Realização da 1ª Conferência Anual da Parceira para Governo Aberto, em 

Brasília  

 Realização do evento Diálogo Virtual: Governo e Sociedade Civil 

 Publicação do Balanço Intermediário do 1º Plano de Ação do Brasil 

 Cúpula Global da OGP, em Brasília 

                                                 
2 A partir de janeiro de 2019, no governo do Presidente Jair Messias Bolsonaro, a autarquia não é mais vinculada 

a nenhum Ministério, mas mantém o status de Ministério no novo governo, com o Ministro Wagner de Campos 

Rosário à frente da autarquia. 
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Ano Meses Ações 

2013 

Março 

 

Maio 

Agosto 

 

Setembro 

Outubro 

 

Novembro 

 Realização do evento Diálogo Presencial: Governo e Sociedade Civil, em 

Brasília 

 Publicação do Balanço Final do 1º Plano de Ação do Brasil 

 Brasil passa a integrar grupo de trabalho temático da OGP Internacional sobre 

Acesso à Informação e Transparência Fiscal 

 Relatório do IRM3 referente ao 1º Plano de Ação do Brasil 

 Lançamento do site da OGP Brasil 

 Início da vigência do 2º Plano de Ação do Brasil 

 Cúpula Global da OGP, em Londres 

2014 

Abril 

 

 

Julho 

 

Novembro 

 

 

 

Dezembro 

 Consulta pública, no ParticipaBr, sobre minuta de Resolução para a criação do 

Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para Assessoramento do GE-CIGA (GE: 

Grupo Executivo) 

 Brasil foi eleito para mandato de três anos no Comitê Diretor da OGP 

Internacional 

 Cúpula Regional das Américas, na Costa Rica 

 Publicação da Resolução nº 1/2014, que trata da criação do Grupo de Trabalho 

(GT) da Sociedade Civil para Assessoramento do GE-CIGA 

 Consulta pública, no ParticipaBr, sobre minuta de Relatório de Auto avaliação 

Intermediário do 2º Plano de Ação do Brasil 

2015 

Março 

 

Abril 

Maio 

Agosto 

 

 

 

Novembro 

 

Dezembro 

 Consulta pública, pelo ParticipaBR, do progresso de execução do 2º Plano de 

Ação 

 Balanço Intermediário de Auto avaliação do 2º Plano de Ação 

 Maio: prorrogado prazo de implementação do 2º Plano de Ação 

 Edital nº 1/2015, que estabelece a realização do processo seletivo para o GT da 

SC 

 Consulta pública do Relatório Intermediário do IRM referente ao 2º Plano de 

Ação do Brasil 

 Homologação do resultado das eleições para o GT da Sociedade Civil 

 CG-CIGA e GT da Sociedade Civil definem a metodologia para o 3º Plano de 

Ação 

2016 

Janeiro 

 

Fevereiro 

 

Abril 

 

 

 

 

Setembro 

Novembro 

Dezembro 

 Lançamento do Projeto Piloto de Subnacionais pela OGP Internacional 

 Definição, por consulta pública no ParticipaBr, dos 5 temas das oficinas de co-

criação 

 Cidade de São Paulo foi selecionada para participar do Projeto Piloto de 

Subnacionais da OGP Internacional 

 De abril a outubro: oficinas de co-criação do 3º Plano de Ação do Brasil 

 Consulta pública, no ParticipaBr, sobre minuta de Balanço Final do 2º Plano de 

Ação 

 I Encontro Brasileiro de Governo Aberto em São Paulo 

 Início da vigência do 3º Plano de Ação do Brasil 

 Declaração de Paris de Governos Subnacionais 

 Cúpula Global da OGP, em Paris, França  

                                                 
3 O IRM, sigla para Independent Reporting Mechanism, ou Mecanismo Independente de Avaliação, é um relatório, 

uma análise independente, vinda de fora do governo e da sociedade civil, pela qual todos os envolvidos no processo 

de governo aberto do país acompanham como o país está implementando seu plano de ação. A análise do IRM é 

baseada em fatos e evidências (Fonte: www.governoaberto.cgu.br).  

http://www.governoaberto.cgu.br/
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Ano Meses Ações 

2017 

Fevereiro 

Maio  

 

Julho 

Agosto 

 

 

 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

 1ª Reunião de Coordenadores de Compromisso 

 Reunião de Monitoramento com o Grupo de Trabalho (GT) da Sociedade Civil 

(SC) 

 Relatório do IRM referente ao 2º Plano de Ação do Brasil 

 Consulta pública, no ParticipaBr, sobre minuta de Balanço Intermediário de 

Autoavaliação do 3º Plano de Ação 

 2ª Reunião de Coordenadores de Compromisso 

 Balanço Intermediário de Autoavaliação do 3º Plano de Ação 

 Reunião de Monitoramento com o GT da SC 

 II Encontro Brasileiro de Governo Aberto em São Paulo 

 Cúpula Regional das Américas, em Buenos Aires, Argentina 

2018 

Abril 

 

Abril e 

Maio  

 Consulta pública para coleta de sugestões de temas que a sociedade considera 

importantes serem tratados por meio de políticas de Governo Aberto 

 Votação para priorização dos temas propostos pela sociedade civil 

 Discussões com órgãos governamentais para definição dos temas do governo 

Fonte: Autora baseada em www.governoaberto.cgu.br, 2018. 

 

O exame do Quadro 8 permite constatar que o governo brasileiro vem construindo sua estrutura 

de governo aberto há oito anos, com muitas reuniões, consultas, discussões, e encontros, 

nacionais e internacionais, realizados com frequência. Esses projetos foram profícuos, com a 

implementação de inúmeras iniciativas de governo aberto, que estão em diferentes fases de 

maturação. Algumas ações representam mudanças legais, outras são traduzidas em avanços 

administrativos importantes, os quais vêm transformando a gestão pública do país nos últimos 

anos. 

 

No entanto, o compromisso do Brasil com a busca por transparência, participação social, 

accountability4 e a prevenção e combate à corrupção não se resume a esse período de oito anos, 

pós ingresso na OGP, em 2011. Ao contrário, precede esse período, indo além das ações que o 

Brasil realiza no âmbito desta parceria. De fato, muitas iniciativas foram desenvolvidas ao 

longo do tempo na busca por maior transparência, principalmente do ponto de vista normativo.  

 

Aqui no Brasil, a União é a maior responsável em liderar os assuntos referentes a ações e 

mecanismos relacionados a governo aberto. O Quadro 9 contém iniciativas, tanto normativas 

                                                 
4 Apesar de a literatura acadêmica conter diversos estudos sobre accountability, o termo em si tem uma dimensão 

não captada pela tradução em português, sendo por vezes inadvertidamente confundido como sinônimo de 

transparência (MABILLARD; ZUMOFEN, 2017). Mas o entendimento aqui é de que accountability implica 

prestação de contas e responsabilização, enquanto transparência é o alicerce sobre o qual a accountability é 

construída. Num governo aberto, permeado pela transparência, prestar contas é uma obrigação naturalizada, antes, 

durante e após qualquer tomada de decisão, assim como ser responsabilizado. Um governo aberto se constrói com 

regras e mecanismos que estabelecem como os atores justificam o uso dos recursos públicos, independentemente 

de serem demandados a fazê-lo ou não. Visto que suas ações são norteadas para o alcance de um bem maior, 

aceitam as responsabilidades que lhes são incumbidas, o que envolve prestar contas a terceiros acerca das decisões 

efetuadas e serem responsabilizados por seus atos (PINHO; SACRAMENTO, 2009). 

http://www.governoaberto.cgu.br/
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quanto administrativas, em ordem cronológica e de forma didática, cujo principal foco é a 

instituição de maior transparência no governo brasileiro. 

 

Quadro 9: Iniciativas visando à transparência governamental no Brasil 

Ano Iniciativa Definição/Comentários 

1988 
Constituição 

Federal 

A Constituição de 1988 é o marco brasileiro da garantia de direitos aos cidadãos 

e da obrigação do Estado de prestar contas de sua atuação. A Constituição 

garante aos cidadãos, por exemplo, o direito de apresentar ao Congresso 

projetos de lei de iniciativa popular e o direito de acesso à informação, bem 

como mecanismos de proteção de direitos. 

1998 Lei 9.755 
Dispõe sobre a criação de "homepage" na "Internet", pelo Tribunal de Contas 

da União, para divulgação dos dados e informações que especifica 

2000 
Lei Complementar 

nº 101 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelece, em regime nacional, 

parâmetros a serem seguidos relativos ao gasto público de cada ente federativo 

brasileiro. A LRF é um dos mais fortes instrumentos de transparência em 

relação aos gastos públicos no Brasil. 

2003 
Controladoria Geral 

da União (CGU) 

A Controladoria-Geral da União é criada. Trata-se do órgão do Governo Federal 

responsável por assistir direta e imediatamente o Presidente da República 

quanto aos assuntos que, no âmbito do Poder Executivo, sejam relativos à 

defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por 

meio das atividades de controle interno, auditoria pública, correição, prevenção 

e combate à corrupção e ouvidoria. 

2004 

Portal da 

Transparência do 

Governo Federal 

É lançado o Portal da Transparência do Governo Federal, um canal pelo qual o 

cidadão pode acompanhar a execução financeira dos programas de governo, em 

âmbito federal. No site, estão disponíveis informações sobre os recursos 

públicos federais transferidos pelo Governo Federal a estados, municípios e 

Distrito Federal e diretamente ao cidadão, bem como dados sobre os gastos 

realizados pelo próprio Governo Federal em compras ou contrato de obras e 

serviços.  Com a iniciativa pioneira, o cidadão passa a acompanhar pela Internet 

como o dinheiro público está sendo utilizado, ajudando a fiscalizá-lo. 

2009 
Lei Complementar 

nº 131 

Criada para alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/ 

2000), no tocante à transparência da gestão, a Lei Complementar nº 131, entrou 

em vigor na data de sua publicação, em 28 de maio de 2009. A grande novidade 

trazida por ela foi a determinação de que a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios disponibilizassem, em meio eletrônico e tempo real, 

informações pormenorizadas sobre sua execução orçamentária e financeira. 

2010 

Portal da 

Transparência do 

Governo Federal 

(atualização com a 

lei complementar nº 

101/2009) 

Desde 27 de maio de 2010, para atender aos dispositivos previstos pela Lei 

Complementar nº 131/2009, o Portal da Transparência passou a disponibilizar 

dados sobre a execução orçamentária e financeira da Receita e da Despesa do 

Poder Executivo Federal com atualização diária. Os dados são fornecidos pela 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e extraídos do Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal (Siafi). 

2011 

Lei 12.527 - Lei de 

Acesso à 

Informação (LAI) 

A Lei de Acesso à Informação foi aprovada em 18 de novembro de 2011. Seus 

dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios. A norma, que entrou em vigor em 16 de maio de 2012, 

regulamentou o direito de acesso a informações públicas previsto na 

Constituição brasileira. Foram estabelecidas regras e procedimentos específicos 

para possibilitar o exercício desse direito pelos cidadãos. 

2012 Decreto 7.724 Regulamenta a Lei de Acesso no Poder Executivo Federal. 
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Fonte: Autora baseada em www.governoaberto.cgu.br, 2018. 

 

Como se pode depreender do Quadro 9, muitas foram as ações de natureza normativa 

promovidas principalmente desde os anos 2000 a fim de ampliar a transparência das ações 

Ano Iniciativa Definição/Comentários 

2013 

Lei nº 12.846 – Lei 

Anticorrupção 

Representa importante avanço ao prever a responsabilização objetiva, no 

âmbito civil e administrativo, de empresas que praticam atos lesivos contra a 

administração pública nacional ou estrangeira. Além de atender a 

compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, a nova lei finalmente fecha 

uma lacuna no ordenamento jurídico do país ao tratar diretamente da conduta 

dos corruptores. A CGU é responsável por grande parte dos procedimentos 

como instauração e julgamento dos processos administrativos de 

responsabilização e celebração dos acordos de leniência no âmbito do Poder 

Executivo Federal. 

Lei 12.813 – Lei de 

Conflito de 

Interesses 

Em 1º de julho de 2013, entrou em vigor no Brasil a lei conhecida como Lei de 

Conflito de Interesses. Ela define as situações que configuram esse tipo de 

conflito durante e após o exercício de cargo ou emprego no Poder Executivo 

Federal. A Lei estabelece formas do agente público se prevenir da ocorrência 

do conflito de interesses, prevendo, por outro lado, punição severa àquele que 

se encontrar em alguma dessas situações. 

2014 

Sistema de 

Ouvidorias on line 

A Instrução Normativa OGU 01/2014, da Ouvidoria Geral da União, promove 

a atuação integrada e sistêmica das Ouvidorias do Poder Executivo federal, com 

a finalidade de qualificar a prestação de serviços públicos e o atendimento aos 

cidadãos. O sistema é um canal integrado para encaminhamento de 

manifestações a órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Está disponível 

na internet e funciona 24 horas através do endereço sistema.ouvidorias.gov.br. 

Decreto nº 8.243 – 

Política Nacional de 

Participação Social 

- PNPS 

Instituiu tanto a Política Nacional de Participação Social (PNPS), quanto o 

Sistema Nacional de Participação Social (SNPS) com a finalidade de fortalecer 

e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de diálogo e a atuação 

conjunta entre a administração pública federal e a sociedade civil. 

2015 

Escala Brasil 

Transparente (EBT) 

Consiste numa metodologia desenvolvida pela CGU para medir a transparência 

pública em estados e municípios brasileiros com o objetivo de avaliar o grau de 

cumprimento de dispositivos da Lei de Acesso à Informação – LAI. 

Dialoga Brasil 

Consiste num espaço de participação digital no qual as ideias da população 

viram propostas para ajudar a melhorar as ações do governo. Nesse espaço, a 

sociedade civil pode conhecer mais sobre os programas federais e apresentar 

sugestões para a criação de novos programas ou o aperfeiçoamento dos 

existentes (endereço eletrônico: dialoga.gov.br). 

2016 

Decreto nº 8.777 – 

Política de Dados 

Abertos do Poder 

Executivo Federal 

Estabeleceu regras para disponibilização de dados no âmbito dos órgãos do 

Poder Executivo Federal. O objetivo da Política é promover a ampliação do 

foco da transparência para que não se limite a combater a corrupção e controlar 

os gastos públicos, mas que também alcance a qualidade do gasto, assim como 

a obtenção de informações para monitorar e avaliar as políticas públicas. Além 

disso, essa legislação tem por finalidade aumentar o controle social e promover 

o desenvolvimento de novas tecnologias destinadas à construção de ambiente 

de gestão pública participativa e democrática e à melhor oferta de serviços 

públicos para a sociedade. A implementação da Política de Dados Abertos 

ocorrerá com a execução de um Plano de Dados Abertos no âmbito de cada 

órgão ou entidade da Administração Pública Federal, direta, autárquica e 

fundacional. 

2017 Lei 13.460 

Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos 

serviços públicos da administração pública. Apesar de promulgada no dia 26 de 

junho de 2017, a lei conta com três diferentes e extensos prazos para entrar em 

vigor. Por exemplo, o prazo para a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios com mais de quinhentos mil habitantes foi de trezentos e sessenta 

dias. 

http://www.governoaberto.cgu.br/
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governamentais. Conforme Neves (2013, p. 3) observa, a década iniciada pelos anos 2000 se 

caracteriza pelo fato de que “regulamentos foram aprovados e ações implementadas para 

colocar mais informações e mais ferramentas à disposição do cidadão a fim de que possam 

exercer seu papel como cidadão”. 

 

Dessa forma, percebe-se mudanças incrementais, tanto antes quanto depois da Parceria para 

Governo Aberto, o que reflete uma tendência mundial, no que tange a políticas de transparência 

governamental e todos os mecanismos relacionados. Essa realidade brasileira converge ao 

propósito de open government, dado que um governo é considerado aberto se sua gestão, ações, 

projetos e programas refletem os quatro Princípios de Governo Aberto, os quais, conforme visto 

na seção 2.1, são Transparência, Participação e Inovação5. Esses princípios são considerados 

os pilares de um governo aberto, sobre os quais o governo brasileiro vem desenvolvendo ações 

e implementando iniciativas, como as descritas no Quadro 9. 

 

Dentre essas inúmeras iniciativas, uma foi resultado de um compromisso assumido dentre 

vários no 1º Plano de Ação brasileiro junto a OGP: a criação de um Sistema Federal de Acesso 

a Informação. Assim, em 2011 era promulgada a Lei de Acesso à Informação (LAI), 

regulamentada no Poder Executivo Federal no ano seguinte, através do Decreto nº 7.724/2012 

(CUNHA FILHO; XAVIER, 2014). 

 

2.4 A Lei de Acesso à Informação (LAI): Lei nº 12.527/11 

 

Conforme informado na seção anterior, Brasil e Estados Unidos presidiram juntos a OGP em 

seu primeiro ano, 2011. Todo país participante dessa parceria deve demonstrar suas ações para 

com o governo aberto através de um “Plano de Ação Nacional”. Nesse documento, os 

compromissos assumidos são detalhados, assim como os procedimentos para executá-los. 

Dessa forma, no documento de compromissos apresentado pelo governo brasileiro na data de 

lançamento da Parceria – o 1º Plano de Ação – havia 32 compromissos assumidos. Dentre esses, 

constava a criação de um Sistema Federal de Acesso a Informação.  

 

                                                 
5 No site www.governoaberto.cgu.br, accountability também aparece como um princípio de governo aberto no 

Brasil, totalizando 4 princípios. Mas, como demonstrado na seção 2.2, a literatura consultada não inclui 

accountability como um princípio explícito. Autores como Wirtz e Birkmeyer (2015), em seu framework sobre 

open government, entendem accountability como um de vários fatores que influenciam o governo aberto, não que 

seja o cerne dele. 

http://www.governoaberto.cgu.br/
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De tal modo, esse compromisso se materializou ainda no ano de 2011 na Lei 12.527: a Lei de 

Acesso à Informação (LAI), criada com o objetivo de regular o acesso a informações públicas 

previsto na CF/88 (BRASIL, 1988). Esse passo foi fundamental para que se evidenciasse o 

comprometimento do governo brasileiro com a OGP, dado que o Brasil era o único país dentre 

os oito que fundaram a parceria que não possuía uma lei de acesso à informação” (CUNHA 

FILHO; XAVIER, 2014). 

 

No entanto, cabe esclarecer que a Lei não foi criada subitamente no ano de 2011, logo após a 

fundação da OGP. Na verdade, a entrada do Brasil na parceria apenas incentivou um processo 

que acontecia desde o ano de 2005, no então Conselho da Transparência Pública e Combate à 

Corrupção (CTPCC), colegiado consultivo ligado à CGU. Na pauta da CTPCC constava o 

anteprojeto do que viria a ser a LAI, aí incluída pela CGU para discussões do referido Conselho. 

 

Depois de numerosos debates sobre esse tema, o documento foi enviado à Casa Civil da 

Presidência da República e, depois de revisto por um período de cerca de quatro anos, resultou 

no Projeto de Lei (PL) nº 5.228/09. Esse PL foi enviado ao Congresso Nacional e aprovado 

como a Lei de Acesso à Informação em 2011 (LOUREIRO et al, 2012). 

 

Portanto, numa convergência de fatores internos e externos, nascia a Lei de Acesso à 

Informação (LAI) – Lei nº 12.527/2011 –, norma cujo objetivo é dispor sobre os procedimentos 

a serem observados por órgãos públicos integrantes tanto da administração direta quanto da 

administração indireta, de todos os poderes e entes, com respeito ao acesso a informações 

públicas previsto em incisos e parágrafos de três artigos da CF/88: art. 5º, art. 37 e art. 216 

(BRASIL, 2011).  

 

Ao incluir todos os poderes e entes, percebe-se que a lei tem aplicação em todo o território 

nacional. Isso significa que os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público, 

e autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais 

entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios estão sob o manto dessa lei.  Quanto aos três artigos da CF/88 expressamente 

mencionados na ementa da lei, basicamente tinham em comum o direito resguardado ao cidadão 

de receber dos órgãos públicos informações de atos do governo, sejam de interesse particular 

ou geral.  
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No entanto, entre a Constituição de 1988 e a sanção da LAI em 2011, outros atos normativos 

de menor envergadura foram regulamentados, com o objetivo de ampliar a transparência e o 

acesso à informação, mas que na prática atuaram de forma pontual. Tais leis não foram 

mencionadas no Quadro 9 e podem ser visualizadas no Quadro 10. 

 

Quadro 10: Leis promulgadas entre 1990-2005 visando à transparência no Brasil 

Ano Descrição da Lei 

1990 Lei 8.078 – Código de Defesa do Consumidor 

1991 Lei 8.159 – Lei que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados6 

1993 Lei 8.666 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos 

1999 Lei 9.784 – Lei que estabelece regras para o processo administrativo no Poder Executivo Federal 

2003 
Lei 10.650 – Lei de Acesso à Informação Ambiental (dispõe sobre o acesso público aos dados e 

informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente) 

2005 Lei 11.111/057, cujo objeto também era regulamentar o artigo 5º, inciso XXXIII da CF/88 

Fonte: Autora baseada em Polízio Júnior, 2015. 

 

Nessa seara, também não se pode olvidar de mencionar a posição do Supremo Tribunal Federal 

(STF), o qual veio construindo ao longo do tempo jurisprudência quanto ao alcance do artigo 

5º da CF/88 no direito de acesso à informação, anos antes da edição da LAI. Conforme aponta 

Ohlweiler (2016, p. 28), “o direito de acesso às informações administrativas não surgiu no 

cenário jurídico apenas com a edição da Lei nº 12.527/2011, mas percorre a própria construção 

do Direito Administrativo democrático e a afirmação da Administração Pública transparente”. 

 

Dessa forma, há decisões do STF que remontam ao ano de 2003, firmando entendimento de 

que o direito de acesso à informação, previsto no artigo 5º, é um direito fundamental, um 

instrumento a fim de possibilitar o controle social. Também há julgamentos nessa linha nos 

anos de 2008 e 2011, já na vigência da lei. Aliás, este último caso foi emblemático, ao tratar 

sobre a possibilidade de divulgar ou não a remuneração de servidores públicos; na época, a 

posição da corte foi favorável à divulgação oficial (OHLWEILER, 2016). Hoje, tal informação 

está disponível no Portal da Transparência8, para consulta pública. 

 

Esta postura a favor do direito de acesso continuou mesmo após a promulgação da lei, com 

deliberações nos anos de 2012 e 2013. Ou seja, o STF continuou se pautando em seus 

precedentes na defesa do acesso a informações públicas, a fim de institucionalizar diretrizes 

                                                 
6 Alguns dispositivos foram revogados expressamente pela LAI. 
7 Lei que, na verdade, em quase todos os seus oito artigos, focava apenas na questão do sigilo. Foi expressamente 

revogada pela LAI. 
8 Disponível em http://www.portaldatransparencia.gov.br/servidores/consulta?ordenarPor=nome&direcao=asc. 
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como a transparência e a publicidade, princípios de um regime republicano. Nesse sentido, 

numa democracia norteada por tais valores, não há espaço para um “sistema de segredo, sigilo 

e mistérios” (OHLWEILER, 2016, p. 50).  

 

Para finalizar essa visão geral acerca dos normativos criados anteriormente à LAI, cabe 

mencionar que nesse mesmo intervalo de tempo o Brasil internalizou em sua ordem jurídica 

diversos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que versavam sobre 

direito a informações e promoção da transparência pública. São eles: o Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos, da ONU (internalizado pelo Brasil em 1992); a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, também conhecida como ‘Pacto de San José da Costa 

Rica’, da Organização dos estados Americanos (OEA) (1992); a Convenção Interamericana 

contra a corrupção (2002); e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (2006). Todos 

foram incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro através de Decretos (POLÍZIO 

JÚNIOR, 2015). 

 

Portanto, percebe-se que a LAI é resultado de uma evolução legal iniciada desde a CF/88, que 

atravessa os anos 1990 e 2000, e culmina na sua promulgação em 2011 (DE BARCELLOS, 

2015). Esse processo teve seu próprio ritmo interno, mas não andou desvinculado dos 

acontecimentos mundiais; ao contrário, foi consoante com os movimentos internacionais, tanto 

de países quanto de organismos multilaterais, acerca da profusão no direito de acesso a 

informações e na exigência por governos mais transparentes. Logo, esse movimento 

progressivo de normas, que culminou na sanção da LAI, se insere no cenário mundial de criação 

de leis de acesso à informação, com o objetivo de reforçar a necessidade de políticas de 

transparência pública por parte dos governos (RAUPP; PINHO, 2016).   

 

Mas esse cenário de criação de leis para garantir o acesso a dados e informações mantidos pelos 

governos não é um fenômeno antigo, ao contrário, é recente, característico do século XX. A 

única exceção a essa regra é a Suécia, primeiro país a sancionar uma lei com disposições sobre 

acesso a informações governamentais ainda no século XVIII, em 1766. Após isso, houve um 

hiato de cerca de 185 anos até o segundo país promulgar uma lei similar: a Finlândia, em 1951. 

O terceiro país o fez em 1966: os Estados Unidos, com a sua Freedom of Informaction Act 

(FOIA). Já no Caribe e na América Latina diversas nações promulgaram suas leis de acesso à 

informação somente no século XXI, a partir dos anos 2000. Atualmente, México e Chile são 
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considerados os países com sistemas de acesso à informação mais bem estruturados, inclusive 

com a ação de agências reguladoras responsáveis pela supervisão da implementação da lei 

(MICHENER, 2011).  

 

Interessante observar que esta abundância de leis de acesso ocorreu em países com diferentes 

realidades do ponto de vista econômico, social ou mesmo de regime político. Isso demonstra o 

reconhecimento do direito de acesso a informação pública como um instrumento da sociedade 

na busca por mais transparência governamental (OLABE; VIEYRA, 2011), independente do 

contexto histórico, cultural e institucional.  

 

Diversos organismos internacionais, inclusive, reconhecem a associação entre a liberdade de 

expressão e o direito de obter informações públicas, além da relação direta entre transparência 

e a prevenção a condutas corruptas. Para citar alguns: a Corte Europeia de Direitos Humanos, 

a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a qual estabeleceu o dia 28 de setembro como o 

Dia Internacional para o Acesso Universal à Informação9. 

 

Portanto, percebe-se que a LAI foi resultado de um intrincado grupo de fatores, internos e 

externos, políticos, administrativos e, principalmente, normativos, construídos ao longo de 

aproximadamente vinte anos, conforme se pretendeu demonstrar nos parágrafos anteriores. Em 

decorrência desses esforços conjugados, liderados pelo Poder Executivo Federal, a Lei de 

Acesso à Informação – com seus quarenta e sete artigos distribuídos em seis capítulos – foi 

promulgada a fim de normatizar a publicação e divulgação de informações públicas. 

 

Assim sendo, seu objetivo mor – ser um instrumento do cidadão no seu direito de acesso a 

informações mantidas pelo governo – confortavelmente a classifica na chamada ‘transparência 

horizontal para dentro’, um conceito cunhado por Heald (2006) quanto à direção da 

transparência. Segundo a classificação, estudada na Seção 2.1, essa direção ocorre quando 

aqueles que estão fora da organização conseguem observar aquilo que acontece em seu interior, 

isto é, a sociedade visualiza o que a administração pública faz.  

 

                                                 
9 Disponível na página http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/communication-and-information/access-to-

knowledge/international-day-for-universal-access-to-information/#c1667555 
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É exatamente essa a relação intermediada pelas legislações sobre liberdade de informação, nas 

quais os mecanismos de controle social por meio da norma determinam a instauração de novos 

padrões de comportamento: a divulgação de informações outrora resguardadas pelo governo. 

 

O Quadro 11 contém os assuntos tratados em cada capítulo e seus respectivos artigos: 

 

Quadro 11: Mapa da LAI 

Fonte: Autora baseada em Polízio Júnior (2015). 

 

Um panorama da lei revela que ela toca em diversos temas inerentes aos procedimentos de 

acesso a informações públicas, desde quais informações devem ser divulgadas 

obrigatoriamente, como solicitar informações, os prazos para tal, recursos nos casos de 

indeferimento do pedido, passando por restrições no acesso à informação, classificação de 

dados quanto ao sigilo, proteção às informações pessoais, até à responsabilização de agentes 

públicos nos casos de recusa em fornecer informações autorizadas.  

 

Detalhando o Quadro 11, verifica-se que os capítulos I, II e III da lei concentram-se, 

respectivamente, em disposições gerais, o acesso à informação e a sua divulgação – com 

instruções sobre o que deve ser obrigatoriamente divulgado pelos órgãos públicos –, e os 

procedimentos do pedido, ou seja, o modo de fazer um pedido de acesso, solicitar informações. 

Aqui também aparecem os casos de recursos quando a informação solicitada é negada: numa 

primeira etapa cabe ao cidadão recorrer ao próprio órgão que denegou a informação, depois à 

CGU em 2ª estância, e, por fim, persistindo a recusa em fornecer a informação, cabe interpor 

recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI).  

  

Capítulo Assunto Artigo(s) 

I Disposições Gerais 1º - 5º 

II Do acesso à informação e da sua divulgação 6º - 9º 

III 

Do procedimento 

de acesso à 

informação 

Seção I: Do pedido de Acesso 10 - 14 

Seção II: Dos recursos 15 - 20 

IV 

Das restrições de 

acesso à 

informação 

Seção I: Disposições gerais 21 - 22 

Seção II: Da classificação da informação quanto ao grau e 

prazos de sigilo 
23 - 24 

Seção III: Da proteção e do controle das informações sigilosas 25 - 26 

Seção IV: Dos procedimentos de classificação, reclassificação 

e desclassificação 
27 - 30 

Seção V: Das informações pessoais 31 

V Das responsabilidades 32 - 34 

VI Disposições finais e transitórias 35 - 47 
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Dessa forma, nesses três capítulos iniciais encontram-se claramente discriminadas as duas 

possibilidades de se obter informações junto a um órgão público e, portanto, de transparência 

pública: ativa e passiva. Esses dois tipos de transparência foram discutidos na Seção 2.1, na 

classificação delineada por Yazigi (1999) para diferenciar tipos de transparência quanto à 

iniciativa. 

 

A transparência ativa caracteriza-se pela divulgação de informações públicas de forma proativa 

pelos governos, sejam eles de qualquer esfera. Nessa forma de transparência as informações 

são disponibilizadas espontaneamente, de preferência através de portais governamentais. 

Segundo Raupp e Pinho (2016, p. 290) “transparência ativa é aquela em que a divulgação de 

informações ocorre como uma iniciativa da entidade governamental, independentemente do 

pedido (...)”.  

 

Esse tipo de transparência está claramente contemplado no artigo 8º da LAI e seus quatro 

parágrafos, ou mais precisamente nos dois parágrafos iniciais. No entanto, conforme visto no 

Quadro 9 da Seção 2.3, vislumbres de transparência ativa já apareciam anos antes em alguns 

mecanismos de transparência instituídos pelo governo brasileiro, como o Portal da 

Transparência do Governo Federal, de 2004. 

 

Assim, o artigo 8º informa que “é dever dos órgãos e entidades públicas promover, 

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 

competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou 

custodiadas”. Essas informações são constituídas por, no mínimo, o registro das competências 

e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de 

atendimento ao público; de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; e das 

despesas; além de informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os 

respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; e dados gerais para 

o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e  respostas a 

perguntas mais frequentes da sociedade (BRASIL, 2011).  

 

Para o cumprimento desse rol mínimo de divulgação, o parágrafo segundo delineia que os 

órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que 

dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores 

(internet). O parágrafo terceiro apenas reforça alguns requisitos necessários para o 
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cumprimento do disposto no parágrafo segundo, a saber, a divulgação obrigatória em portais 

institucionais na internet. Enquanto que o parágrafo quarto informa que “os municípios com 

população de até 10.000 (dez mil) habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na 

internet”, exceto as “informações relativas à execução orçamentária e financeira”, já previstas 

na Lei de Responsabilidade Fiscal desde o ano 2000 (BRASIL, 2011). 

 

Assim, a LAI instituiu um conjunto mínimo de informações que devem ser disponibilizadas de 

forma ativa pela Administração Pública, em portais institucionais na web. Obviamente, quanto 

melhor e mais abarcante a transparência ativa, menor será o número de pedidos de informações 

públicas por meio da transparência passiva. Assim, faz-se mister a publicação proativa de 

informações de interesse público, sem esperar por solicitações específicas da sociedade. 

 

Para operacionalizar esse dispositivo da lei, o Poder Executivo Federal providenciou que uma 

seção específica denominada ‘Acesso à Informação’ fosse criada nos sites dos órgãos para 

divulgar as informações de interesse geral e de publicação obrigatória, segundo a LAI. Essa 

seção faria uso de um banner padrão, nomenclatura padronizada e conteúdo pertinente, a fim 

de facilitar o acesso da sociedade a essas informações de forma mais rápida, ágil e fácil (CRUZ; 

SILVA; SPINELLI, 2016).  

 

Ademais, no que diz respeito ao campo ‘Acesso à Informação’, a própria Secretaria de 

Transparência e Prevenção da Corrupção (STPC) da CGU desenvolveu um Guia, a fim de 

orientar a disponibilização do conteúdo dessa área nos sites governamentais (BRASIL, 2017). 

Esse guia, denominado ‘Guia de transparência ativa para órgãos e entidades do Poder Executivo 

Federal’, contém diretrizes em consonância com a LAI, e deve ser observado por todos os 

órgãos e entidades da esfera federal.  

 

No que tange à transparência passiva, contemplada na LAI nos artigos 9º ao 14º, cabe ao 

cidadão solicitar junto ao órgão governamental a informação de seu interesse, que por ventura 

não esteja disponibilizada de forma ativa. Conforme Raupp e Pinho (2016, p. 291) “a 

transparência passiva é aquela em que a informação é disponibilizada de acordo com as 

demandas da sociedade”. Isso significa que o interessado é quem busca a informação, seja na 

forma virtual ou presencial, já que a lei determina a criação de um serviço de informações ao 

cidadão (SIC) localizado fisicamente no órgão público (BRASIL, 2011).  
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O artigo 9º informa que, a respeito da solicitação de informações, o acesso a informações 

públicas será assegurado mediante a criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos 

e entidades do poder público. Esse serviço deve ser executado em local com condições 

apropriadas para atender e orientar o público quanto ao acesso a informações, para informar 

sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades, além de protocolizar 

documentos e requerimentos de acesso a informações. 

 

Os artigos 10 ao 14 contêm instruções adicionais acerca de como o pedido deve ser formulado 

(com a identificação do requerente e a especificação da informação requerida); seu prazo de 

resposta e possibilidade de prorrogação (20 dias, prorrogáveis por mais 10); a gratuidade do 

pedido e da resposta (salvo quando for necessária reprodução de documentos pelo órgão); 

hipótese de recebimento da resposta em uma cópia certificada (quando se tratar de acesso à 

informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade); e o 

direito de obter, por certidão ou cópia, teor da decisão de negativa de acesso 

  

Para efetivar essa transparência na União, e, por consequência, o cumprimento do disposto nos 

artigos 9º - 14º, foi providenciada a implantação do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), 

uma estrutura física instalada na sede dos órgãos. Dessa forma, em local de fácil acesso e 

devidamente identificado, servidores treinados atendem presencialmente os solicitantes. Assim, 

uma equipe de trabalho tem como incumbência prestar informações ao interessado de forma 

imediata, quando possível, ou encaminhando o pedido para a área detentora da informação 

(CUNHA FILHO; XAVIER, 2014).  

 

Paralelamente ao SIC físico a CGU desenvolveu o Sistema Eletrônico do Serviço de 

Informação ao Cidadão (e-SIC), em cumprimento ao estabelecido na lei, de viabilizar 

alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio da internet. Nesses termos, criou-

se um sistema uniformizado, identificado através de um selo criado especialmente para isso, 

localizado nos portais institucionais dos órgãos da administração direta e indireta da União.  

 

A Figura 1 ilustra a identidade visual do selo: 

 

 

 

 



 

 

59 

Figura 1: Selo de Acesso à Informação (transparência passiva) 

 
Fonte: www.acessoainformação.gov.br, 2018. 

 

Ao clicar neste selo identificador do e-SIC, localizado nas páginas eletrônicas dos órgãos do 

Poder Executivo Federal, o usuário na verdade é direcionado ao endereço eletrônico 

esic.cgu.gov.br. Esse endereço também pode ser acessado através do site 

www.acessoainformação.gov.br.  

 

Seja por um endereço ou por outro, o objetivo do portal do e-SIC é centralizar todas as 

solicitações de acesso à informação, funcionando como porta de entrada única para os pedidos, 

os quais são formalmente registrados e monitorados, possibilitando acompanhar a evolução dos 

mesmos, as respostas e as denegatórias. Portanto, é no portal do esic.cgu.gov.br que o solicitante 

da informação seguirá as orientações delineadas nos artigos 10 ao 14 da LAI, já mencionadas 

em parágrafo anterior, para fazer seu pedido.  

 

A Figura 2 ilustra a página esic.cgu.gov.br. O lado direito da figura, destacado em vermelho, é 

o local onde o interessado se cadastra e faz sua solicitação de informação: 

 
Figura 2: site esic.cgu.gov.br 

 
Fonte: esic.cgu.gov.br, 2018. 

http://www.acessoainformação.gov.br/
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No entanto, os sites de acesso à informação ou do e-SIC não substituem o portal eletrônico 

institucional do órgão demandado, no que diz respeito a informações referentes ao órgão 

disponibilizadas de forma ativa.  

 

Prosseguindo a análise da lei, quanto aos capítulos IV, V e VI, seu conteúdo diz respeito as 

restrições de acesso à informação, isto é, o que pode ser classificado como sigiloso ou não; o 

tratamento que deve ser dado às informações pessoais; além das hipóteses de responsabilidade 

do agente público ou militar quando da recusa em fornecer a informação a que tenha acesso ou 

uso indevido da mesma.  

 

Dessa forma, a LAI englobou num mesmo texto instrumentos visando ao acesso de informações 

públicas – sejam aquelas automáticas ou passíveis de solicitação quando não encontradas –, e 

parâmetros para quando uma informação não será de domínio público, mas de acesso restrito 

e/ou considerada pessoal (CGU, 2011).  

 

Observa-se nesse processo de aproximação entre sociedade e governo, possibilitado pela LAI, 

o uso intensivo das tecnologias de informação e comunicação, conforme diretriz contida na 

própria lei, em seu artigo 3º, III: “utilização de meios de comunicação viabilizados pela 

tecnologia da informação” (BRASIL, 2011). Assim, seja na disponibilização da informação ou 

na sua solicitação, a internet se tornou um canal imprescindível entre a administração pública e 

os cidadãos, constituindo uma verdadeira sociedade da informação (BERBERIAN; MELLO; 

CAMARGO, 2014). 

 

Portanto, a LAI é um instrumento legal voltado não apenas a orientações sobre como obter 

informações públicas, mas sobretudo à ampliação do poder do cidadão, que pode atuar de forma 

mais direta e participativa na administração pública. Esse incremento na participação da 

coletividade, com acesso quase que irrestrito às informações produzidas pelos agentes estatais, 

reforça o desenvolvimento de uma cultura de acesso em oposição a uma cultura de segredo 

(CGU, 2011). 

 

A promoção de uma cultura de acesso constitui escopo da própria LAI, conforme dispositivos 

contidos em seu artigo 3º. Dentre seus cinco incisos, o “fomento ao desenvolvimento da cultura 

de transparência” e o “desenvolvimento do controle social” na administração pública constam 
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como diretrizes imprescindíveis para assegurar o direito fundamental de acesso à informação 

(BRASIL, 2011).  

 

No entanto, não basta que existam leis que imponham uma transparência se não houver uma 

cultura de transparência, que permeie o Estado e a sociedade, de modo a instrumentalizar o 

cidadão para o exercício de seu direito de ter acesso à informação pública (GAMA; 

RODRIGUES, 2016).  

 

Esse pensamento é compartilhado por Michener (2011), que identifica dois estágios envolvidos 

na promulgação de uma lei de acesso à informação para a promoção de transparência 

governamental num país: primeiro, sua institucionalização, e, segundo, sua eficácia na prática. 

Não há eficácia sem uma lei formal afeta ao tema, e não adianta uma lei sem utilização plena 

pela sociedade. Ambos os estágios são decisivos para a construção de uma cultura de 

transparência, e a existência de uma legislação forte não é garantia de sucesso da lei; 

implementação e aplicação são cruciais. 

 

Portanto, uma efetiva transparência pública propiciada pelo acesso a informações transcende as 

determinações da lei – apesar de ser apoiada por dispositivos legais construídos ao longo do 

tempo –, faz parte de uma cultura de acesso, e envolve o uso de tecnologias de informação. 

 

2.5 Transparência focada: a análise de um setor pelas lentes da LAI – as Universidades 

Federais Brasileiras 

 

A Seção anterior trouxe várias informações sobre a LAI, inclusive sua abrangência – é uma lei 

de aplicação nacional, com todos os entes e poderes sob sua jurisdição.  

 

Isso significa que os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público, e 

autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais 

entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios devem seguir as diretrizes dessa lei. 

 

No entanto, após mais de cinco anos de vigência da LAI, os estudos realizados ao longo desse 

período, mencionados na Seção 1.3, não refletem essa diversidade quanto ao objeto de pesquisa. 



 

 

62 

Os pesquisadores brasileiros vêm preferindo estudar municípios, ou grupos de municípios de 

um estado ou de uma região, e não autarquias, fundações ou empresas públicas de outro ente, 

por exemplo (LIMA, 2018a). Nesse sentido, observa-se que, apesar de a União inegavelmente 

envidar esforços na promoção de mecanismos de transparência, dentre os quais a LAI, em geral 

ela per si não é estudada quanto ao cumprimento ou não dessa norma.  

 

Assim, percebe-se uma lacuna na literatura, ainda mais quando se leva em consideração a 

diversidade de órgãos públicos do Poder Executivo Federal, e a sua importância estratégica no 

que diz respeito à transparência. Desse modo, não encontramos pesquisas que façam uma 

abordagem setorial desse poder, o que seria relevante nas pesquisas sobre transparência pública 

e acesso a informações, dado que existe “heterogeneidade do nível de abertura entre órgãos e 

entidades da administração pública federal” (SILVA et al, 2014, p. 28). 

 

Segundo a literatura, abordagem setorial pode ser entendida “como a promoção do acesso à 

informação através da concepção e implementação do acesso a sistemas e mecanismos de 

informação em áreas ou setores de intervenção, como educação; justiça; [...]”, 

independentemente de existir legislação a respeito de acesso à informação (OLABE; VIEYRA, 

2011, p. 13). 

 

Essa abordagem é interessante pois parte do pressuposto que cada setor/área da administração 

pública é peculiar e, portanto, tem suas próprias deficiências e meios de operacionalizar suas 

demandas de acordo com normas de transparência, como o cumprimento a uma lei de acesso à 

informação. Essa percepção ajuda a entender o que cada um(a) precisa para desenvolver e 

promover, individualmente, valores tão universais, como a transparência pública e o acesso a 

informações.   

 

Desse modo, um aspecto fundamental para a promoção do acesso à informação como 

ferramenta de cidadania a partir de uma abordagem setorial é a atenção ao conceito de 

transparência direcionada/focada, numa tradução literal ao que a literatura denomina de 

targeted transparency. Para Fung e Weill (2010), transparência focada significa a análise de 

setores específicos, no que tange ao cumprimento da divulgação de informações. Conforme 

visto, essa obrigatoriedade pode se dar através de leis e políticas públicas. 
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O alvo dessa análise direcionada sobre transparência é fornecer não apenas informações gerais, 

mas alcançar objetivos públicos específicos, como escolas melhores e serviços de alta qualidade 

em diversos setores, como educação e saúde. Analisar o alcance desses objetivos é importante, 

porque resultados malsucedidos podem ajudar a evidenciar áreas onde esforços devem ser 

dispendidos com mais veemência, em detrimento de outros. Em países emergentes como o 

Brasil, o desenvolvimento de certas áreas se faz mister para um desenvolvimento sustentável a 

longo prazo e, indubitavelmente, a educação é uma peça imprescindível nesse processo.  

 

A educação de nível superior, mais precisamente, vem se reestruturando nos últimos dez anos, 

através da ampliação do ensino a distância (EAD), e a criação de programas como o REUNI 

(Programa de Reestruturação das Universidades Federais), em 2010. Este programa teve como 

objetivo principal ampliar o acesso à educação superior e a permanência do estudante, de forma 

a diminuir as vagas ociosas. A ampliação do acesso se deu através do aumento de vagas nos 

cursos de graduação (criação de mais matrículas), mais ofertas de cursos noturnos, inovações 

pedagógicas e o combate à evasão. A ideia foi promover a expansão rede federal de educação 

superior, incluindo as universidades federais, tanto em termos físicos, quanto acadêmicos e 

pedagógicos (LEHER, 2013), com o respectivo aumento de recursos financeiros.  

 

De fato, os recursos financeiros aumentaram nos anos seguintes, mas não se mantiveram, 

conforme se pode observar no Gráfico 5. Mesmo assim, em 2017 os repasses do governo às 

universidades federais ultrapassaram os seis bilhões de reais, mesma tendência de 2018. 

 

Gráfico 5: Repasses do Governo às Universidades Federais 

 
Fonte: www.g1.globo.com, 2018. 
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Portanto, analisar a transparência numa área que recebe recursos da ordem de seis bilhões não 

é apenas uma questão de divulgação de informações. Configura-se num estudo de extrema 

relevância para a avaliação do cumprimento de normas como a LAI, criadas justamente para 

possibilitar o escrutínio público acerca dos dados governamentais, incluindo os gastos. 

 

Segundo dados do ‘5º Relatório Anual sobre a implementação da Lei nº 12.527/11’, da CGU 

(BRASIL, 2018), com estatísticas relacionadas aos pedidos de informação ao Poder Executivo 

Federal realizadas no ano de 2017, o Ministério da Educação apareceu em 8º lugar na lista dos 

dez órgãos mais demandados. Isso significou 2.712 pedidos, cerca de 2,23% de todas as 

solicitações daquele ano. 

 

Deste modo, considerando a ausência de estudos específicos sobre a União, quiçá determinados 

setores, as universidades públicas federais constituem um bom objeto de análise, afinal, são 

autarquias mantidas pela União, vinculadas ao Ministério da Educação (MEC). Segundo a 

CF/88, em seu artigo 207, gozam de autonomia administrativa, de gestão financeira e 

patrimonial, o que significa que podem gerir os recursos financeiros recebidos do MEC como 

lhe convier.  

 

Em levantamento realizado entre os meses de agosto a outubro de 2018 no site do MEC 

(www.mec.gov.br), há 63 (sessenta e três) universidades federais, as quais dispõem de página 

institucional na internet. Cinco universidades foram criadas no primeiro semestre de 2018, por 

desmembramento de outras universidades, e não possuem portais oficiais na web. Logo, não 

constituíram o objeto deste trabalho. Portanto, a população das universidades públicas federais 

foi objeto de análise nesta pesquisa, na qual se analisou a transparência desse grupo, numa 

mensuração de suas transparências ativas e passivas, sob as lentes da LAI.  

 

O Quadro 12 exibe as 63 universidades públicas federais que foram avaliadas, suas siglas, 

estados da federação ao qual pertencem, a respectiva região, e o site institucional; e o Quadro 

13 resume a quantidade de instituições por região: 
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Quadro 12: Universidades Federais Brasileiras* 

Nº Instituição Sigla Estado Região Página oficial 

1 Fundação Universidade Federal de Rondônia UNIR Rondônia Norte http://www.unir.br/ 

2 Universidade Federal da Bahia UFBA Bahia Nordeste https://portal.ufba.br/ 

3 Universidade Federal da Fronteira Sul UFFS 
Rio Grande do Sul/Santa 

Catarina/Paraná 
Sul http://www.uffs.edu.br/ 

4 Universidade Federal da Grande Dourados UFGD Mato Grosso do Sul Centro Oeste https://www.ufgd.edu.br/ 

5 Universidade Federal da Paraíba UFPB Paraíba Nordeste http://www.ufpb.br/ 

6 Universidade Federal de Alagoas UFAL Alagoas Nordeste https://ufal.br/ 

7 Universidade Federal de Alfenas UNIFAL Minas Gerais Sudeste http://www.unifal-mg.edu.br/portal/ 

8 Universidade Federal de Campina Grande UFCG Paraíba Nordeste http://www.ufcg.edu.br/ 

9 Universidade Federal de Goiás UFG Goiás Centro Oeste https://www.ufg.br/ 

10 Universidade Federal de Itajubá UNIFEI Minas Gerais Sudeste https://unifei.edu.br/ 

11 Universidade Federal de Juiz de Fora UFJF Minas Gerais Sudeste https://www2.ufjf.br/ufjf/ 

12 Universidade Federal de Lavras UFLA Minas Gerais Sudeste https://ufla.br/ 

13 Universidade Federal de Mato Grosso UFMT Mato Grosso Centro Oeste http://www.ufmt.br/ufmt/site/ 

14 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul UFMS Mato Grosso do Sul Centro Oeste https://www.ufms.br/ 

15 Universidade Federal de Minas Gerais UFMG Minas Gerais Sudeste https://ufmg.br/ 

16 Universidade Federal de Ouro Preto UFOP Minas Gerais Sudeste https://www.ufop.br/ 

17 Universidade Federal de Pelotas UFPEL Rio Grande do Sul Sul http://portal.ufpel.edu.br/ 

18 Universidade Federal de Pernambuco UFPE Pernambuco Nordeste https://www.ufpe.br/ 

19 Universidade Federal de Roraima UFRR Roraima Norte http://ufrr.br/ 

20 Universidade Federal de Santa Catarina UFSC Santa Catarina Sul https://ufsc.br/ 

21 Universidade Federal de Santa Maria UFSM Rio Grande do Sul Sul https://www.ufsm.br/ 

22 Universidade Federal de São Carlos UFSCar São Paulo Sudeste https://www2.ufscar.br/ 

23 Universidade Federal de São João del-Rei UFSJ Minas Gerais Sudeste https://ufsj.edu.br/ 

24 Universidade Federal de São Paulo UNIFESP São Paulo Sudeste http://www.unifesp.br/ 

25 Universidade Federal de Sergipe UFS Sergipe Nordeste http://www.ufs.br/ 
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Nº Instituição Sigla Estado Região Página oficial 

26 Universidade Federal de Uberlândia UFU Minas Gerais Sudeste http://www.ufu.br/ 

27 Universidade Federal de Viçosa UFV Minas Gerais Sudeste http://www.ufv.br/ 

28 Universidade Federal do ABC UFABC São Paulo Sudeste http://www.ufabc.edu.br/ 

29 Universidade Federal do Acre UFAC Acre Norte http://www.ufac.br/ 

30 Universidade Federal do Amapá UNIFAP Amapá Norte http://www.unifap.br/public/ 

31 Universidade Federal do Amazonas UFAM Amazonas Norte https://ufam.edu.br/ 

32 Universidade Federal do Cariri UFCA Ceará Nordeste https://www.ufca.edu.br/portal/ 

33 Universidade Federal do Ceará UFC Ceará Nordeste http://www.ufc.br/ 

34 Universidade Federal do Espírito Santo UFES Espírito Santo Sudeste http://www.ufes.br/ 

35 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro UNIRIO Rio de Janeiro  Sudeste http://www.unirio.br/ 

36 Universidade Federal do Maranhão UFMA Maranhão Nordeste http://portais.ufma.br/PortalUfma/index.jsf 

37 Universidade Federal do Oeste da Bahia UFOB Bahia Nordeste https://ufob.edu.br/ 

38 Universidade Federal do Oeste do Pará UFOPA Pará Norte http://www.ufopa.edu.br/ufopa 

39 Universidade Federal do Pampa UNIPAMPA Rio Grande do Sul Sul http://www.unipampa.edu.br/portal/ 

40 Universidade Federal do Pará UFPA Pará Norte https://portal.ufpa.br/ 

41 Universidade Federal do Paraná UFPR Paraná Sul http://www.ufpr.br/portalufpr/ 

42 Universidade Federal do Piauí UFPI Piauí Nordeste http://www.ufpi.br/ 

43 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia UFRB Bahia Nordeste http://www.ufrb.edu.br/portal/ 

44 Universidade Federal do Rio de Janeiro  UFRJ Rio de Janeiro Sudeste https://ufrj.br/ 

45 Universidade Federal do Rio Grande FURG Rio Grande do Sul Sul https://www.furg.br/ 

46 Universidade Federal do Rio Grande do Norte UFRN Rio Grande do Norte Nordeste http://www.ufrn.br/ 

47 Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS Rio Grande do Sul Sul http://www.ufrgs.br/ufrgs/inicial 

48 Universidade Federal do Sul da Bahia UFSB Bahia Nordeste http://www.ufsb.edu.br/ 

49 
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (no site 

do MEC está escrito Sudoeste) 
UNIFESSPA Pará Norte https://www.unifesspa.edu.br/ 

50 Universidade Federal do Tocantins UFT Tocantins Norte http://ww2.uft.edu.br/ 
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Nº Instituição Sigla Estado Região Página oficial 

51 Universidade Federal do Triângulo Mineiro UFTM Minas Gerais Sudeste http://www.uftm.edu.br/ 

52 Universidade Federal do Vale do São Francisco UNIVASF Pernambuco/Bahia/Piauí Nordeste http://portais.univasf.edu.br/ 

53 Universidade Federal Fluminense UFF Rio de Janeiro Sudeste http://www.uff.br/ 

54 Universidade Federal Rural da Amazônia UFRA Pará Norte https://novo.ufra.edu.br/ 

55 Universidade Federal Rural de Pernambuco UFRPE Pernambuco Nordeste http://www.ufrpe.br/ 

56 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro UFRRJ Rio de Janeiro Sudeste http://portal.ufrrj.br/ 

57 Universidade Federal Rural do Semi-Árido UFERSA Rio Grande do Norte Nordeste https://ufersa.edu.br/ 

58 Universidade Federal Vales do Jequitinhonha e Mucuri UFVJM Minas Gerais Sudeste http://www.ufvjm.edu.br/ 

59 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 

Alegre 
UFCSPA Rio Grande do Sul Sul https://www.ufcspa.edu.br/ 

60 
Unilab (Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira) 
UNILAB Ceará/Bahia Nordeste http://www.unilab.edu.br/ 

61 Universidade de Brasília UNB Brasília Centro Oeste http://www.unb.br/ 

62 Universidade Federal da Integração Latino Americana UNILA Paraná Sul https://www.unila.edu.br/ 

63 Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR Paraná Sul http://portal.utfpr.edu.br/ 

Fonte: Autora baseada em www.mec.gov.br, 2018. 

* A ordem e a nomenclatura foram seguidas exatamente como aparece no site do MEC. 

 

 

Quadro 13: Universidades Federais Brasileiras por Região 
Região Quantidade de IES 

Centro-Oeste 5 

Nordeste 18 

Norte 10 

Sudeste 19 

Sul 11 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE PESQUISA 

 

As razões que motivaram essa pesquisa são de ordem intelectual, tendo em vista que o objetivo 

geral da pesquisa foi avaliar se as 63 Universidades Federais brasileiras são transparentes, no 

que tange aos quesitos transparência Ativa e Passiva estipulados pela Lei de Acesso à 

Informação (LAI). Portanto, esta pesquisa, na definição de Gerhardt e Silveira (2009), é de 

natureza aplicada, pois envolve verdades e interesses locais e tem como finalidade “gerar 

conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos” 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 35). 

 

Quanto aos objetivos metodológicos, a pesquisa é exploratória e descritiva. Segundo Gil (2002, 

p. 41), estudos do tipo exploratório "têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com 

o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses". A investigação 

exploratória é condizente com a temática a ser examinada, pois se pretende avaliar se as 

universidades federais são transparentes, no que diz respeito à transparência ativa e passiva. 

Cada averiguação exigirá instrumentos específicos, razão pela qual a pesquisa será conduzida 

em etapas. Esta direção é de pouca pesquisa, ou seja, é uma "área na qual há pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado" (VERGARA, 2010). 

 

Ademais, uma pesquisa exploratória em geral envolve um planejamento flexível e, na maioria 

dos casos, um modus operandi composto por três pilares (levantamento bibliográfico, 

entrevistas e a análise de exemplos), dos quais dois foram extensivamente usados neste 

trabalho: o levantamento bibliográfico e a consulta direta aos portais das 63 universidades 

federais brasileiras (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

 

A pesquisa desenvolvida também pode ser apontada como descritiva, pois se propõe a descobrir 

as características de determinado fenômeno numa dada realidade, sem o compromisso de 

explicá-lo (VERGARA, 2010). O fato investigado cobriu um período de tempo, janeiro a 

fevereiro de 2019, dividido em etapas, período este necessário à realização da consulta aos 

portais institucionais da população em tela e à solicitação de informações pelo site do e-SIC. 

Portanto, tratou-se de um recorte em dado momento, suscetível de mudanças após o estudo, não 

captadas no instante da averiguação proposta.  
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3.2 FORMA DE ANÁLISE E ABORDAGEM DO PROBLEMA 

 

Para responder ao questionamento proposto neste trabalho – ‘As universidades públicas 

federais são transparentes?’ –, mencionou-se nas seções anteriores a importância de definir 

corretamente alguns detalhes, visto que transparência é um termo bem amplo e vem sendo 

usado de forma equivocada nos trabalhos acadêmicos.  

 

Assim, abaixo são recapituladas as premissas desse trabalho a respeito da transparência a ser 

analisada: 

 

1. Objeto de estudo: avaliar a transparência da população de universidades públicas federais, 

composta por 63 autarquias, segundo determinados critérios. 

2. Critérios da transparência analisada:  

2.1. Quanto à Direção: ‘transparência horizontal para dentro’, um conceito cunhado por 

Heald (2006), aplicável nos casos que envolvem leis de acesso à informação.  

2.2. Quanto à Iniciativa: análise das transparências ativa e passiva, delineadas na Lei de 

Acesso à Informação (LAI), e apoiadas pelo estudo de Yazigi (1999). Essas duas 

análises foram desenvolvidas paralelamente, mas através de métodos diferentes. 

2.3. Quanto à perspectiva: ‘midiática’, na definição de Zuccolotto, Teixeira e Riccio (2015), 

visto que ocorreu uma observação direta e sistemática nos sites institucionais das 63 

universidades quando da análise da transparência ativa. 

 

A abordagem do problema ‘As Universidades Públicas Federais são transparentes?’ é 

qualitativa, uma vez que o desenvolvimento da pesquisa é imprevisível, o conhecimento do 

pesquisador é parcial e limitado e não há preocupação com representatividade numérica, mas 

sim em produzir informações aprofundadas e ilustrativas de um grupo social ou uma 

organização (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Esse último ponto merece uma ressalva, dado 

que todas as universidades federais existentes no país com site institucional foram avaliadas.  

 

Quanto aos procedimentos, a pesquisa utilizou métodos diversificados para atender ao objetivo 

geral e aos quatro objetivos parciais delineados na Seção 1.2.2. São eles: bibliografia, 

diagnóstico e observação direta. 
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A pesquisa bibliográfica foi utilizada para construir a fundamentação teórica do trabalho na 

Seção de Revisão de Literatura, composta por cinco temas: Transparência; Open Government: 

a teoria; a Open Government Partnership (OGP) e o Brasil: uma parceria para a promoção da 

transparência pública e do acesso à informação; a Lei de Acesso à Informação (LAI): lei nº 

12.527/11; transparência focada: a análise de um setor pelas lentes da LAI -  as universidades 

públicas federais.  

 

Esse levantamento bibliográfico foi feito a partir de referências teóricas já elaboradas e 

publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, dissertações de 

mestrado e teses de doutorado (GIL, 2002). A finalidade é conhecer o que já se pesquisou sobre 

o assunto, de preferência sob a ótica de diversos autores.  

 

Como a pesquisa envolveu uma população de instituições governamentais vinculadas a um 

Ministério específico, o estudo também se caracterizou por ser um diagnóstico, um 

levantamento do estado atual das instituições estudadas, no que tange a certos critérios. Nesse 

sentido, numa etapa cada portal institucional foi analisado individualmente, mas os resultados 

ao final foram agrupados de modo a se tentar responder à pergunta que motivou essa pesquisa. 

 

Já a observação direta e sistemática se concretizou pelo fato de a pesquisadora acessar, através 

da internet, o portal institucional de cada uma das universidades da população estudada, de 

forma a aferir o cumprimento de um aspecto da transparência levantada na pergunta inicial 

deste trabalho, que é a transparência ativa.  

 

A aferição dessa transparência teve como parâmetro o ‘Guia de transparência ativa para órgãos 

e entidades do Poder Executivo Federal’, publicado pela Secretaria de Transparência e 

Prevenção da Corrupção (STPC) da CGU (BRASIL, 2017), e disponível no site dessa 

Controladoria. Dessa forma, o Guia foi um protocolo de navegação orientada, instrumento pelo 

qual a pesquisa da transparência ativa foi conduzida.  

 

O acesso à internet também foi necessário quando da análise da transparência passiva da 

população estudada, a outra etapa do trabalho. Isso porque o modus operandi que caracteriza 

essa transparência exigiu que a pesquisadora fizesse uma solicitação de informação para cada 

instituição por meio do site do e-SIC – www.esic.cgu.gov.br. Assim, foram preenchidos 63 

requerimentos on line no referido portal, um direcionado para cada universidade federal do país. 
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3.3 A COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados utilizou as sugestões de Creswell (2007), que incluem constituir fronteiras 

para a pesquisa. No que se refere a isso, a coleta de dados foi transversal, ou seja, tanto a análise 

dos portais da população em tela quanto o envio dos formulários de solicitação de informação 

ocorreram num determinado período de tempo: 14 de janeiro a 22 de fevereiro de 2019. 

 

Assim, para o correto desenvolvimento do trabalho, o mesmo foi realizado em três etapas, sendo 

as duas primeiras desenvolvidas de forma paralela. A Figura 3 ilustra resumidamente as etapas 

da pesquisa:  

 
Figura 3: Etapas da Pesquisa 

 
Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

3.3.1 Primeira Etapa: A transparência ativa  

 

Essa etapa se materializou através de uma observação direta e sistemática nos sites 

institucionais das 63 universidades, conforme perspectiva ‘midiática’, estabelecida por 

Zuccolotto, Teixeira e Riccio (2015), tendo como parâmetro o Guia da CGU, de publicação 

ativa no Poder Executivo Federal, com seus 12 itens. A Figura 4 ilustra o passo-a-passo:  

 

 

 

1. Aferição da 
Transparência 
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2. Aferição da 
Transparência 
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dos resultados 
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Figura 4: Etapas da Pesquisa da Transparência Ativa 

 
Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

 

Dessa forma, primeiramente cumpre detalhar o protocolo de navegação orientada utilizado 

como parâmetro na observação sistemática dos sites das universidades. Conforme mencionado, 

o protocolo é o ‘Guia de transparência ativa para órgãos e entidades do Poder Executivo 

Federal’, documento elaborado pela CGU a fim de “orientar os órgãos e entidades do Poder 

Executivo Federal sobre a publicação ativa das informações previstas na Lei nº 12.527, de 18 

de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação (LAI)” (BRASIL, 2017, p. 5). 

 

O guia é disponibilizado no site do governo federal voltado ao acesso à informação: 

www.acessoainformacao.gov.br, na parte de ‘guias e orientações’, juntamente com outras 

publicações relacionadas à LAI, como manuais e livros. O documento está em sua 5ª edição, 

com a última atualização realizada em maio de 201710, e traz em suas 34 páginas instruções 

específicas de como os portais institucionais dos órgãos e entidades da esfera federal devem 

divulgar de forma ativa dados e informações relativos à Lei de Acesso à Informação.  

                                                 
10 A 6ª edição do guia foi publicada em fevereiro de 2019, período no qual este trabalho estava sendo finalizado, 

razão pela qual não foi utilizada. 

1.1

•Levantamento das universidades públicas federais existentes no país, em consulta ao sítio
eletrônico do MEC – www.mec.gov.br. O site do MEC encaminha o usuário diretamente ao
portal da universidade. Os sites também puderam ser acessados através de qualquer
navegador.

1.2

•Acesso ao site institucional de cada uma das 63 universidades para observação direta e
sistemática da área ‘Acesso à Informação’, para verificação da existência dessa área e do
cumprimento no disposto no Guia da CGU quanto à transparência ativa.

•Esse guia enumera um rol mínimo de doze (12) itens, cada um com conteúdo próprio, que
devem constar obrigatoriamente dentro do campo ‘Acesso à Informação’.

1.3

•Os resultados dessa observação foram compilados em planilha eletrônica excel, dispondo as
63 universidades e os 12 itens obrigatórios do Guia e sua existência ou não no site
verificado, além do exame do conteúdo pertinente a cada item.

1.4

•Elaboração de dois instrumentos de medição: um para a existência do menu 'Acesso à
Informação', com 4 níveis; e outro aplicado a cada um dos 12 itens, com cinco níveis, a fim
de captar a variabilidade de respostas encontradas no conteúdo de cada item.

•Cada instrumento tem a sua própria pontuação, variando de 0 a 1,0.

1.5

•Na planilha excel, após a soma das pontuações de cada instrumento, as universidades são
dispostas em ordem decrescente, em termos de cumprimento dos requisitos de
transparência ativa, conforme pontuação mencionada anteriormente.

•A pontuação máxima possível, de cada universidade, é de 19 pontos, e a mínima é 0. Essa
pontuação será oportunamente detalhada.
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Assim, o guia estabelece que a divulgação ativa deve ser feita em uma seção específica 

denominada ‘Acesso à Informação’, seção esta a ser disponibilizada como menu principal, na 

página inicial do órgão. Este menu deverá ser composto por, no mínimo, 12 itens, cuja 

nomenclatura e ordem são as constantes no Quadro 14: 

 

Quadro 14: Estrutura dos itens do menu ‘Acesso à Informação’ 

Fonte: Autora baseada no Guia de Transparência Ativa para órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal, 2019. 

 

Embora o guia não especifique necessariamente um layout para o menu, a própria estrutura da 

seção implica em sua disponibilização no lado esquerdo, na forma expandida, já que os 12 itens 

que compõem essa parte devem estar um abaixo do outro, conforme ilustrado no Quadro 13. O 

portal da CGU, por exemplo, utiliza esse design na página inicial: lado esquerdo e forma 

expandida. Ademais, o guia adverte que a nomenclatura e a estrutura propostas devem ser 

observadas rigorosamente, a fim de que o padrão facilite a localização da informação pelo 

cidadão. 

 

A Figura 5 exibe o site da CGU e o menu de Acesso à Informação no lado esquerdo da página 

principal, destacado em vermelho, com os 12 itens obrigatórios mais itens extras, para 

conhecimento por parte do leitor.  

 

Ordem Categoria Conteúdo sintético 

1 Institucional 

Organograma, principais cargos, telefones, 

endereços, agenda de autoridades, horários de 

atendimento 

2 Ações e Programas Programas, projetos, carta de serviços 

3 Participação Social 
Ouvidoria, audiências, conselhos e órgãos 

colegiados 

4 Auditorias Relatórios de gestão, relatório anual de atividades 

5 Convênios e Transferências Transferências de recursos públicos 

6 Receitas e Despesas Execução orçamentária e financeira detalhada 

7 Licitações e Contratos Editais, resultados, contratos, notas de empenho 

8 Servidores 
Concursos públicos, relação dos servidores lotados, 

relação de terceirizados 

9 Informações Classificadas 
Rol das informações classificadas e das 

informações desclassificadas nos últimos 12 meses  

10 Serviço de Informação ao Cidadão – SIC Localização física e canais de comunicação 

11 Perguntas Frequentes Perguntas sobre a instituição 

12 Dados Abertos Política de dados abertos  
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Figura 5: Página principal do site da Controladoria Geral da União (CGU) 

Fonte: site www.cgu.gov.br, 2019. 

 

Dessa forma, esses 12 itens são imprescindíveis, razão pela qual deve ser incluído um texto 

explicativo relativo a cada um. O guia traz uma sugestão de texto para cada um deles, inclusive 

na hipótese de o órgão não ter conteúdo a ser divulgado; nesse caso, basta informar 
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expressamente que não há dados a serem publicados até o momento. Também é possível incluir 

itens adicionais, de assuntos muito demandados junto ao órgão ou considerados de interesse da 

sociedade, mas apenas após os 12 itens fixos. 

 

O objetivo principal ao estabelecer regras para a publicação ativa dos órgãos é criar uma 

padronização na esfera federal, de modo a facilitar a localização das informações consideradas 

mais relevantes do órgão de forma prática e rápida, sem delongas. Assim, qualquer site 

pertencente a órgãos do Poder Executivo Federal que cumpra as orientações do guia envia à 

sociedade uma mensagem de preocupação do governo em construir mecanismos amigáveis de 

acesso à informação.   

 

Nesse aspecto, a CGU, além de ser responsável pela elaboração do guia, também tem entre suas 

atribuições verificar o cumprimento das obrigações de transparência ativa pelos órgãos e 

entidades do Poder Executivo Federal. Para isso, a autarquia desenvolveu um módulo dentro 

do e-SIC, denominado Sistema de Transparência Ativa (STA). Dentro dele há um formulário 

que deve ser preenchido, obrigatoriamente, por todos os órgãos e entidades cadastrados no 

sistema. Ou seja, é uma espécie de relatório que deve ser mantido atualizado pela instituição, 

conforme preceitua a Portaria Interministerial nº 1.254, de 18 de maio de 2015 (BRASIL, 2017). 

 

Essa atualização obrigatória é materializada na forma de questões, como por exemplo se o órgão 

divulga em seu site a informação pedida pelo item. Se sim, é necessário informar o link exato 

de onde está a informação, pois todas as respostas são validadas pela CGU. Conforme a Portaria 

supracitada, é responsabilidade do órgão manter esses dados sempre atualizados; a CGU apenas 

confronta o que é informado no STA (BRASIL, 2017). 

 

Abaixo um quadro resumo com o que deve ser disponibilizado dentro de cada uma das 12 áreas, 

conforme diretrizes estabelecidas no guia em tela. Dessa forma, os sites institucionais listados 

no Quadro 12 foram analisados de acordo com o check-list descrito no Quadro 15. 
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Quadro 15: Checklist do menu ‘Acesso à Informação’ 

Item Informação Observações 

1. Institucional 

 Estrutura organizacional (Organograma) 

 Competências  

 Base Jurídica da estrutura organizacional das competências 

 Lista dos principais cargos, seus respectivos ocupantes e 

currículos (“quem é quem”) 

 Telefones, endereços e e-mail de contato dos ocupantes dos 

principais cargos 

 Agenda de autoridades 

 Horários de atendimento 

 O Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção 

(CTPCC) recomenda que todos os órgãos e entidades do Poder 

Executivo Federal publiquem em seus sites os currículos de 

todos os ocupantes de cargos de direção e assessoramento 

superior até o 5º nível hierárquico (DAS 4 ou equivalentes). 

 Autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou 

sociedades de economia mista devem divulgar as agendas de 

seus presidentes, vice-presidentes e diretores, ou equivalentes. 

 As instituições de ensino superior devem divulgar as agendas 

do reitor, do vice-reitor e dos sub-reitores (destaque da 

autora). 

 

2. Ações e 

Programas 

 Programas, projetos e ações 

 Carta de Serviços 

 Programas que resultem em renúncias de receitas 

 Programas financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador 

(FAT) 

 Devem ser divulgados: 

a. Lista dos programas e ações finalísticas executados (informar caso 

não tenha); 

b. Indicação da unidade responsável pelo desenvolvimento e 

implementação; 

c. Principais metas; 

d. Indicadores de resultado e impacto (quando existentes); 

e. Principais resultados. 

 Caso haja serviços prestados ao público é necessário publicar a 

“carta de serviços” ao cidadão 

 Caso o órgão desenvolva programas financiados pelo FAT, é 

obrigatório apresentar informações específicas sobre esses 

programas 

3. Participação 

Social 

 Instâncias e mecanismos de participação social  Devem ser divulgadas informações sobre: 

a. Ouvidoria 

b. Audiências ou consultas públicas (previstas ou realizadas) 

c. Conselhos e órgãos colegiados 

d. Conferências previstas e realizadas e as outras ações de 

participação social 
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Item Informação Observações 

4. Auditorias 

 Relatórios de gestão 

 Relatórios e certificados de auditoria 

 Informações sobre os processos de auditorias anuais de 

contas: 

a. Exercício ao qual se referem as contas 

b. Código e descrição da respectiva unidade 

c. Número do processo no órgão ou entidade de origem 

d. Número do processo no Tribunal de Contas da União 

e. Situação junto ao Tribunal de Contas da União 

 Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) 

 No ano em que a informação não estiver disponível, deve se 

publicar justificativa na área específica. É importante que o 

órgão ou entidade informe quais unidades jurisdicionadas terão 

processos de contas ordinárias julgados, conforme a Decisão 

Normativa do TCU (Tribunal de Contas da União). Caso já 

disponibilize as informações em seu site, deve ser colocado link 

para a área em que os relatórios já são divulgados.  

 O Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 

deverá ser publicado na página do órgão, em até 30 dias da sua 

conclusão, assegurada a proteção da informação sigilosa e 

pessoal, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 12.527/2011. 

5. Convênios e 

Transferências 

 Informações referentes às transferências de recursos públicos 

realizadas mediante convênios, contratos de repasse e termos 

de cooperação ou instrumentos congêneres. 

 Incluem-se nesta seção as transferências constitucionais e 

legais, e as transferências de renda direta ao cidadão. 

 Recomenda-se a disponibilização do link para a seção de 

convênios da Página de Transparência do órgão ou entidade. O 

órgão ou entidade deve, ainda, disponibilizar link para as 

consultas do Portal da Transparência que apresentam os 

respectivos dados e para o Sistema de Gestão de Convênios e 

Contratos de Repasse do Governo Federal (SICONV). 

 As entidades que não possuem Páginas de Transparência e/ou 

informações no Portal da Transparência devem divulgar essas 

informações em seus sítios eletrônicos. 

 Ao disponibilizar os links, é necessário que seja apresentado um 

passo a passo que auxilie o usuário a encontrar a informação 

desejada. 
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Item Informação Observações 

6. Receitas e 

Despesas 

 Execução orçamentária e financeira detalhada, assim como 

dados referentes à receita. 

 Informações gerais sobre programas que resultem em 

renúncias de receitas (por exemplo, dados sobre beneficiários, 

contratos e prestações de contas) 

 Para publicar as informações relativas as receitas, o órgão ou 

entidade deve disponibilizar link para a seção de receitas do 

Portal da Transparência: http://www.portaldatransparencia.gov. 

br/receitas/.  

 Recomenda-se a disponibilização do link para seção de 

“execução orçamentária” e “diárias e passagens” da Página de 

Transparência do órgão ou entidade. 

 Deve-se, ainda, disponibilizar link para seção de despesas diárias 

do Portal da Transparência: http://www.portaltransparencia.gov. 

br/despesasdiarias/ para cumprir este item. 

 As entidades que não possuem Páginas de Transparência e/ou 

informações no Portal da Transparência devem divulgar essas 

informações em seus sítios eletrônicos. 

7. Licitações e 

Contratos 

 Procedimentos licitatórios (editais, anexos, resultados) e 

contratações realizadas (contrato firmado e nota de empenho). 

 Recomenda-se a disponibilização do link para seção de 

“licitações” e “contratos” da Página de Transparência do órgão 

ou entidade. 

 Deve-se, ainda, disponibilizar link para seção de despesas diárias 

do Portal da Transparência: http://www.portaltransparencia.gov. 

br/despesasdiarias/ para cumprir este item. 
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Item Informação Observações 

8. Servidores 

 Concursos públicos de provimento de cargos e relação dos 

servidores públicos lotados ou em exercício, incluindo:  

a. Nome completo do servidor 

b. CPF descaracterizado 

c. Cargo 

d. Lotação 

e. Jornada de trabalho 

f. Remuneração individualizada, etc.  

 Os órgãos e entidades que pagam remuneração compensatória 

às autoridades que tenham tido acesso a informações que 

possam ter repercussão econômica e por isso ficaram 

impedidas de exercer atividades ou de prestar qualquer 

serviço no setor de sua atuação (quarentena), devem divulgar 

lista com no mínimo: nome dos beneficiários; período do 

impedimento; e valor da remuneração compensatória.  

 Relação completa de terceirizados com: 

a. Nome 

b. CPF do empregado 

c. Cargo ou atividade exercida 

d. Lotação 

e. Local de exercício 

 O órgão ou entidade que utiliza o Sistema Integrado de 

Administração de Recursos Humanos (SIAPE) pode, para 

cumprir este item, disponibilizar link para consulta “Servidores” 

do Portal da Transparência, disponível em 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/servidores. 

 As entidades da Administração Indireta, incluindo agências 

reguladoras e conselhos de administração e fiscal, cujos registros 

de servidores não estão no SIAPE, devem disponibilizar a 

relação de servidores e agentes públicos, ou, caso já tenham essas 

informações disponíveis em seu sítio eletrônico, devem remeter 

para área na qual elas se encontram. 

 Deve-se proteger as informações sobre agentes públicos cujo 

exercício profissional seja protegido por sigilo. Nesses casos, o 

órgão ou entidade deve colocar nota explicativa, com citação da 

legislação, para justificar a ausência de informações. 

 As informações sobre os terceirizados devem ser atualizadas 

quadrimestralmente. 
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Item Informação Observações 

9. Informações 

classificadas 

 Rol das informações classificadas e das informações 

desclassificadas nos últimos doze meses no âmbito do órgão 

ou entidade. 

 Formulários de pedido de desclassificação e de recurso 

referente a pedido de desclassificação. 

 Além do rol das informações classificadas e do rol das 

informações desclassificadas, é necessário disponibilizar 

formulários de pedido de desclassificação e de recurso referente 

a pedido de desclassificação. 

 Recomenda-se que os órgãos e entidades mantenham em 

transparência ativa todas as listas anuais de desclassificação 

produzidas. 

10. Serviço de 

Informação ao 

Cidadão 

 Informações sobre o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), 

pertinentes ao seu funcionamento, localização e canais de 

comunicação. 

 Modelo de formulário de solicitação de informação em meio 

físico (papel). 

 Banner para o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações 

ao Cidadão (e-SIC) do Poder Executivo Federal. 

 Relatórios estatísticos de atendimento à Lei de Acesso à 

Informação. 

 Devem ser divulgadas as seguintes informações sobre o SIC: 

a. Localização 

b. Horário de funcionamento 

c. Nome dos servidores responsáveis pelo SIC 

d. Telefone e e-mails específicos para orientação e esclarecimentos 

de dúvidas 

e. Nome e cargo da autoridade do órgão responsável pelo 

monitoramento da implementação da LAI 

 Também deve ser disponibilizado formulário de solicitação de 

informação para aqueles que queiram apresentam o pedido em 

meio físico (papel) junto ao SIC. 

 Deve ser disponibilizado, ainda, link e/ou banner para o Sistema 

Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) do 

Poder Executivo Federal. 

11. Perguntas 

Frequentes 

 Perguntas e respostas frequentes.  Incluir a data da última atualização. 

12. Dados 

Abertos 

 Política de dados abertos (PDA). 

 Possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 

eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários (tais como 

planilhas e texto). 

 

Fonte: Autora baseada no Guia de Transparência Ativa para órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal, 2019  
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Conforme se observa no checklist anterior a maior parte dos 12 itens contêm tópicos 

característicos, imprescindíveis à própria composição do item. Neste trabalho destacamos em 

particular o item ‘Institucional’, composto por sete itens que, na avaliação da autora, foram 

considerados como itens independentes, informações indispensáveis em qualquer instituição. 

Por essa razão, o item supramencionado foi desmembrado em sete itens de análise, o que 

impactou na análise geral da população estudada, pois 18 itens passaram a ser avaliados, e não 

apenas 12. 

 

O Quadro 16, visto como uma atualização do quadro 14, ilustra o que foi explicado: 

 

Quadro 16: Estrutura ampliada dos itens do menu ‘Acesso à Informação’  

Fonte: Autora baseada no Guia de Transparência Ativa para órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal, 2019. 

 

Assim, de posse do instrumento utilizado como protocolo, os passos 1, 2 e 3 descritos na figura 

4 foram executados: levantamento das universidades, feito em outubro de 2018; acesso ao site 

institucional de cada uma das universidades utilizando como parâmetro o guia, no período de 

14 de janeiro a 22 de fevereiro; reunião dos dados resultantes da observação numa planilha, no 

mesmo período anteriormente citado. Esse trabalho realizado de forma sistemática resultou 

numa planilha de 130 linhas e 28 colunas11.  

                                                 
11 Conforme o quadro 16, um total de 18 itens foram analisados, além de outras colunas e linhas inseridas para um 

melhor detalhamento dos dados das universidades. Por essa razão, a planilha elaborada tem mais colunas que o 

número de itens e mais linhas que a quantidade de universidades.  

Nº Ordem Categoria 

1 1.1 

Institucional 

Estrutura organizacional (Organograma) 

2 1.2 Competências 

3 1.3 Base Jurídica da estrutura organizacional das competências 

4 1.4 
Lista dos principais cargos, seus respectivos ocupantes e currículos (“quem é 

quem”) 

5 1.5 Telefones, endereços e e-mail de contato dos ocupantes dos principais cargos 

6 1.6 Agenda de autoridades 

7 1.7 Horários de atendimento 

8 2 Ações e Programas 

9 3 Participação Social 

10 4 Auditorias 

11 5 Convênios e Transferências 

12 6 Receitas e Despesas 

13 7 Licitações e Contratos 

14 8 Servidores 

15 9 Informações Classificadas 

16 10 Serviço de Informação ao Cidadão – SIC 

17 11 Perguntas Frequentes 

18 12 Dados Abertos 
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Num primeiro momento, antes do início dos trabalhos, vislumbrava-se uma análise binária 

quanto a cada um dos 12 itens, isto é, o objetivo da pesquisadora era apenas verificar a 

existência ou não do item. Dessa forma, se determinado item ‘X’ existisse no menu ‘Acesso à 

Informação’ da instituição, seria atribuído um ‘SIM’ e pontuação igual a 1 (um); se não 

existisse, receberia um ‘NÃO’ e nota igual a 0 (zero). Essas eram as premissas estipuladas para 

a pontuação dos itens, antes da efetivação da coleta de dados.  

 

Uma análise binária, apesar de simples, possibilita menor influência da subjetividade do 

avaliador, e constitui uma ferramenta de análise inclusive em pesquisas mais amplas e 

sofisticadas, como, por exemplo, a Escala Brasil Transparente (EBT), da CGU. A EBT é um 

estudo de acompanhamento constante da transparência pública nos estados e municípios 

brasileiros. Baseia-se em ações de transparência previstas na LAI, mais precisamente aspectos 

de transparência passiva, na qual solicitações reais são feitas aos entes pesquisados. No caso 

dos municípios, essas solicitações são feitas por amostragem, e geram, juntamente com os 

estados, um ranking de cumprimento dos quesitos do estudo.  

 

Nesse caso, a pesquisa binária desenvolvida na metodologia da Escala Brasil Transparente, ao 

lado de outros parâmetros, constitui a espinha dorsal do projeto e da métrica desenvolvida, 

evidenciando sua importância, apesar de sua simplicidade (VIANNA JUNIOR; LIMA; 

FERREIRA, 2018). A EBT já teve três edições, sendo a última realizada em 2017.  

 

No entanto, durante o percurso metodológico da coleta dos dados desta pesquisa, constatou-se 

que apenas a aferição da existência ou não de cada um dos 12 itens não seria o suficiente para 

captar a variabilidade das informações encontradas. A análise binária, com suas atribuições de 

‘SIM’ e ‘NÃO’, mostrou-se insuficiente para analisar a diversidade do que foi descoberto e 

para lidar com os impasses que surgiram e, dessa forma, tais premissas tiveram de ser revistas.  

 

Dentre esses impasses, primeiramente, a própria existência do menu ‘Acesso à Informação’ nos 

sites trouxe consigo algumas questões. O ponto inicial se refere à estrutura estabelecida no guia, 

que não foi unânime; na verdade, outras formas, que não a estipulada, foram adotadas por quase 

85% das instituições. São exemplos dessas outras configurações: links soltos na página, seja 

sob o título de ‘Acesso à Informação’ ou ‘Transparência’; uso do selo de acesso à informação, 

símbolo da transparência passiva, não da ativa, visto na Figura 1; o menu ‘Acesso’ dentro de 

outros menus ou na forma retrátil, não expandida.  
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Isso por si só já foi um desafio à pesquisa, visto que essas diversas formas de acesso à 

informação das instituições até continham os itens do guia, o que não tornaria razoável atribuir 

uma nota zero. Tampouco conferir a nota máxima seria o ideal, visto que o quesito inicial do 

protocolo adotado simplesmente não existia. Outra questão interligada a anterior é a atualização 

do menu ‘Acesso à Informação’, seja nos poucos casos onde ele existia na forma estipulada ou 

nos outros designs encontrados. O guia foi atualizado em maio de 2017, incluindo 2 itens e 

modificando o nome de alguns, o que pode ter passado despercebido por várias instituições. 

 

O segundo impasse detectado foi a heterogeneidade dos achados dentro de cada um dos 12 

itens, isso quando os mesmos existiam, pois muitas instituições continham menos itens ou itens 

com outros nomes. Em suma, os dados se mostraram bastante heterogêneos, com praticamente 

cada uma das 63 instituições construindo o conteúdo dos 12 itens a sua maneira, tendo 

pouquíssimos deles teor condizente perfeitamente com o guia. A impressão é que na verdade a 

construção do menu ‘Acesso à Informação’ por esse grupo de autarquias não teve parâmetro 

algum definido pela CGU, nenhum guia de orientação.  

 

Diante desse cenário, entendeu-se que uma básica análise binária levaria a uma enxurrada de 

zeros, o que não captaria as nuances encontradas em resultados tão múltiplos. Por essa razão, a 

pesquisadora percebeu como necessária a elaboração de duas escalas com pontuação variável: 

uma com quatro níveis, para tratar da estrutura do menu ‘Acesso à Informação’ e sua 

atualização; e outra com cinco níveis, para cobrir a existência dos 12 itens e seu conteúdo.  

 

Os Quadros 17 e 18 contêm essas categorizações: 

 

Quadro 17: Escala de Pontuação do menu ‘Acesso à Informação’ 

Categorização Pontuação 

1 – O menu ‘Acesso à Informação’ não existe 0,0 

2 – O menu ‘Acesso à Informação’ não segue a estrutura do guia, mas existe sob outra forma  0,25 

3 – O menu ‘Acesso à Informação’ segue a estrutura do guia, mas ocorreu alguma das 

seguintes situações:  

3.1 - está desatualizado; 

3.2 - está na forma retrátil 

3.3 - não está na página inicial da instituição 

0,50 

4 – O menu ‘Acesso à Informação’ segue a estrutura do guia e está atualizado 1,0 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 
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Quadro 18: Escala de Pontuação do conteúdo do menu ‘Acesso à Informação’ 

Categorização Pontuação 

1 – O Item não existe 0 

2 – O Item existe, mas não contém informação alguma (o campo está vazio) 0,25 

3 – O Item existe, tem conteúdo, mas ocorreu uma ou mais das seguintes situações:  

3.1 - o conteúdo está incompleto, insuficiente ou num formato não amigável;  

3.2 - o link disponibilizado não funciona, dá erro;  

3.3 - há um link para uma página externa mas não há o passo a passo para localizar a 

informação; 

3.4 - a informação está desatualizada 

3.5 - o item tem informações fora de seu escopo 

0,50 

4 – O Item existe, tem conteúdo pertinente, mas seu conteúdo mistura com o conteúdo de 

outros itens 
0,75 

5 – O Item existe, tem informação completa e pertinente 1,0 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

Portanto, esses ajustes na criação de escalas de pontuação consolidaram o passo quatro, descrito 

na Figura 4, e, dessa forma, foi possível pontuar o que foi encontrado. Nesses termos, por 

exemplo, uma instituição que tenha o menu conforme a estrutura do guia e esteja atualizado 

recebe 1,0 (um) ponto, e caso possua os 18 itens com informação completa e pertinente, recebe 

mais 18 pontos, totalizando 19 pontos, a pontuação máxima possível. O outro extremo seria 

não possuir o menu ‘Acesso à Informação’ e nenhum dos 18 itens, o que daria à instituição nota 

zero. 

 

Prosseguindo, as pontuações das duas escalas foram somadas, e, com isso, foi possível dispor 

as universidades em ordem decrescente, em termos de cumprimento dos requisitos de 

transparência ativa. Com isso, o passo cinco foi executado, e a etapa de aferição da 

transparência ativa finalizada.  

 

Ademais, para fins de comparação, percebeu-se como um insight importante avaliar o site 

institucional da CGU, para que se verificasse se o órgão que elaborou o guia para todo o Poder 

Executivo Federal também seguia as orientações do manual referentes ao menu ‘Acesso à 

Informação’.  

 

A Figura 6 contém um cronograma resumindo os cinco passos dessa etapa: 
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Figura 6: Cronograma com as etapas resumidas da pesquisa da Transparência Ativa 

  

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

3.3.2 Segunda Etapa: A transparência passiva 

 

Essa etapa se concretizou através do envio de solicitação de informação a cada uma das 63 

universidades, através do site do e-SIC – www.esic.cgu.gov.br, visualizado na Figura 5.  

A figura 7 ilustra o passo a passo dessa etapa: 

 

Figura 7: Etapas da Pesquisa da Transparência Passiva 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 
 

Outubro de 2018

Levantamento 
dos sites das 

Universidades 
Federais

14 de Janeiro a 22 de Fevereiro 
de 2019

Acesso aos sites 
juntamente com o guia 

como protocolo de 
navegação orientada

Dados compilados em 
uma planilha excel

23 a 24 de fevereiro de 
2019

Criação de duas 
escalas para a 

pontuação de cada 
universidade

Disposição das 
universidades em 

ordem decrescente

2.1

•Levantamento dos setores administrativos mais comuns nas universidades.

•Formulação da solicitação de informação única a todas as universidades.

•A solicitação continha cinco perguntas, relacionadas a cinco setores específicos da
universidade, conforme levantamento prévio dos setores de cada universidade.

2.2

•Acesso ao site do e-SIC através do endereço eletrônico www.esic.cgu.gov.br.

•Na parte ‘Faça seu Pedido’, a pesquisadora efetuou seu cadastro, entrou no sistema e digitou
as cinco perguntas que desejava obter resposta, bem como o órgão ao qual o pedido se
direcionava.

2.3

•Aguardou-se o prazo de resposta, conforme a lei estipula – 20 dias, prorrogáveis por mais 10.

•Nesse intervalo de tempo, os pedidos foram sendo acompanhados, tanto pelo e-mail
informado no cadastro quanto pelo próprio e-SIC.

2.4

•Estipulados dois critérios de pontuação: um para a questão do prazo de resposta e outro
critério para cada uma das cinco perguntas. Portanto, duas escalas de pontuação.

•Respostas no prazo legal, incluindo aí a prorrogação, receberam 1,0 ponto, fora do prazo, 0,5,
e sem resposta, 0,0. Respostas certas para cada pergunta, 1,0 ponto; respostas incompletas,
0,5 ponto; perguntas sem respostas, nota zero.

2.5

•Os resultados dessa observação foram compilados em planilha eletrônica excel, dispondo as
63 universidades e as solicitações respondidas, enquadradas nos critérios acima.

•Na planilha excel as universidades foram dispostas em ordem decrescente, em termos de
cumprimento do requisito de transparência passiva, conforme pontuação obtida.

•A pontuação máxima possível é 6 e a mínima é 0.
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Assim, para a consecução dessa segunda etapa da pesquisa foi necessária a formulação da 

solicitação de pergunta única a todas as universidades, conforme o primeiro passo contido na 

Figura 7. No entanto, observou-se que o universo administrativo dessas instituições é composto 

de diversas áreas, além das tradicionais acadêmicas (graduação e pós-graduação), todas 

subordinadas ao Reitor. São as chamadas Pró-Reitorias, divisões administrativas usuais de uma 

universidade federal, vinculadas à Reitoria. Em geral, as Pró-Reitorias costumam englobar sob 

sua supervisão áreas correlatas referentes ao ensino, ao planejamento, à administração, dentre 

outras. 

 

Dessa forma, a fim de que a pesquisa sobre a transparência passiva refletisse o dinamismo 

administrativo de cada área de uma universidade, primeiramente foi realizado um levantamento 

do número de Pró-Reitorias de cada uma das 63 universidades, no período de 02 a 09 de janeiro 

de 2019. Um total de treze (13) tipos de Pró-Reitorias foram identificadas, algumas das quais 

presentes na quase totalidade do grupo estudado, já outras típicas de apenas algumas 

instituições. Dentro de cada tipo de Pró-Reitoria a denominação variou de uma instituição para 

outra: ora se mostrou idêntica, ora similar. O Quadro 19 resume as cinco Pró-Reitorias mais 

presentes na população estudada, sob os títulos mais comuns.  

 

Quadro 19: Pró-Reitorias mais comuns nas Universidades 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 
 

Diante dessa constatação, foram elaboradas cinco solicitações padronizadas de acesso à 

informação, cada uma dirigida a uma das Pró-Reitorias, já elencadas no quadro anterior, das 63 

universidades federais. Assim, cada universidade se deparou com cinco solicitações num 

mesmo momento, encaminhadas através do site esic.cgu.gov.br. Dessa forma, a pesquisa 

pretendeu averiguar, ao mesmo tempo, a dinâmica da resposta de cinco áreas de cada 

universidade federal.  

 

As cinco solicitações foram perguntas básicas, estritamente simples e totalmente relacionadas 

com dados do dia-a-dia de trabalho de cada uma das áreas descritas no Quadro 19, razão pela 

qual a pesquisadora não achou necessário submetê-las a testes em grupos de controle. O Quadro 

Nº Pró-Reitoria Quantidade de Universidades 

1 Graduação 63 

2 Extensão e Cultura 59 

3 Pós-Graduação e Pesquisa 58 

4 Administração 57 

5 Planejamento, Orçamento e Finanças 54 
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20 contém as cinco solicitações de informação, todas relacionadas a dados do ano de 2018, 

solicitadas na data de 14 de janeiro de 2019. 

 

Quadro 20: Solicitações de Acesso à Informação às Pró-Reitorias  

Fonte: Elaboração própria, 2019. 
 

Dessa forma, apesar de não haver um padrão de resposta esperado, conjecturava-se que as 

respostas seriam simples, a maioria com dados numéricos globais, visto que quatro perguntas 

apenas solicitavam dados de 2018 referentes a quantidades de algum dado/informação 

corriqueiramente trabalhados pela instituição, inclusive em relatórios enviados ao MEC. Na 

visão da autora, as respostas não necessitariam de muito detalhamento, e mesmo a pergunta 

quatro solicitava dados básicos de licitações: tipo de contrato e respectivo valor. 

 

Com o passo um concluído, o passo dois era o cadastro no site do e-SIC; são dados obrigatórios: 

nome completo, número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e endereço de e-mail, assim como 

a criação de um login, com nome de usuário e senha. Essa exigência de identificação formal 

para a solicitação de informações via leis de acesso à informação pode influenciar o direito de 

acesso de quem solicita, visto que sem CPF não é possível se cadastrar e, por conseguinte, 

solicitar informação alguma (MICHENER; RODRIGUES, 2018).  

 

Segundo Michener e Rodrigues (2018), já há na literatura internacional evidências de 

interferência nas respostas oriundas do acesso à informação quando da identificação obrigatória 

do solicitante, razão pela qual essa questão deve passar a ser vista como um problema de 

políticas públicas. Tais interferências dizem respeito à qualidade da própria resposta, ao tempo 

envolvido para atender a solicitação, e a influência da identidade profissional do solicitante na 

probabilidade de ser atendido. 

 

Nº Pró-Reitoria Solicitação de Acesso à Informação 

1 Graduação 

Quantidade de alunos matriculados em 2018 na graduação e 

quantidade de vagas ociosas, que não foram preenchidas ao longo do 

ano 

2 Extensão e Cultura 
Quantidade de programas de Extensão e respectivas quantidades de 

alunos participantes no ano de 2018 

3 Pós-Graduação e Pesquisa 
Quantidade de programas de Especialização, Mestrado e Doutorado e 

respectivas quantidades de alunos matriculados no ano de 2018 

4 Administração 

Quantidade de contratos vigentes em 2018 com empresas prestadoras 

de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão-de-obra 

(limpeza, segurança, dentre outras) e respectivos valores 

5 
Planejamento, Orçamento e 

Finanças 
Plano/Programa de Planejamento Institucional 2018 
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Nessa seara de identificação obrigatória versus anonimato, o portal do e-SIC, especificamente, 

permite ao usuário marcar a opção de ter a identidade preservada mesmo após um cadastro 

obrigatório. Mas, cabe ressaltar, que essa opção de proteção à identidade se encontra no rodapé 

do site, em letras miúdas; caso passe despercebido pelo solicitante, o padrão será sua identidade 

ser divulgada ao órgão demandado. Nesse sentido, a fim de simular uma solicitação usual, sem 

viés acadêmico, esta foi a escolha selecionada pela autora quando do registro de cada uma das 

63 solicitações: preservar sua identidade. Dessa forma, as instituições não tiveram acesso aos 

dados do solicitante, apenas a CGU, conforme observações constantes no próprio sistema.  

 

Assim, após o registro de cada um dos 63 pedidos no dia 14 de janeiro de 2019, o sistema gerou 

um número de protocolo para cada um12; através desse protocolo foi possível o 

acompanhamento da resposta de cada universidade pelo próprio site, com avisos por e-mail.  

 

Portanto, ao longo dos 20 dias seguintes, as instituições foram respondendo e/ou solicitando 

prorrogação dos pedidos. Esse primeiro prazo encerrava dia 04 de fevereiro. No entanto, quase 

40% das universidades solicitaram mais 10 dias de prazo, além dos 20 iniciais, o que tornou a 

data de 14 de fevereiro de 2019 o último dia para a resposta. Entre e-mails informando a 

resposta, prorrogação de data e pedidos de registro de reclamação, para os casos das poucas IES 

que não responderam, foi gerado um montante de 156 mensagens na caixa de entrada do correio 

eletrônico informado na solicitação e 92,2 megabytes (MB) de arquivos em Portable Document 

Format (formato pdf) contendo todas as respostas recebidas. 

 

Além desse volume de arquivos, outras situações foram chamando a atenção ao longo do prazo 

mencionado. Para começar, a própria transformação das respostas em formato pdf foi 

providenciada pela pesquisadora ao mesmo tempo em que recebia os documentos, a fim de 

facilitar o arquivamento do que foi recebido por instituição em apenas um arquivo. Visto que o 

sistema e-SIC permite que o órgão demandado anexe vários arquivos, em formatos diversos, 

quando da resposta à uma solicitação, percebeu-se que as instituições fizeram uso excessivo 

desse expediente.  

 

Isso significa que, ao receberem as respostas de cada setor – visto que o objetivo era obter cinco 

respostas a cinco perguntas –, as universidades, mais precisamente na figura do seu e-SIC local 

                                                 
12 Os 63 números de protocolo do e-SIC estão relacionados no Apêndice A deste trabalho, na página 131. 
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ou Ouvidoria, não se deram ao trabalho de juntar as respostas e, dessa forma, padronizar em 

um único documento o que foi recebido. E, da forma como receberam, encaminharam. Nessa 

linha diversas universidades enviaram quatro ou mais arquivos em formatos pdf, word e excel, 

além de e-mail’s, o que indubitavelmente tornou o processo de mineração da resposta mais 

complexo e trabalhoso.  

 

Outra peculiaridade no atendimento da demanda também não passou despercebida, como a 

instituição que preferiu responder no mesmo dia em que a solicitação foi feita, as 23:00 horas, 

enviando dados de 2017, ao invés de aguardar os 30 dias de prazo concedido pela lei e responder 

com as informações corretas, de 2018. Como se responder no primeiro dia do prazo fosse mais 

importante do que fornecer o conteúdo solicitado.  

 

Com isso, já a partir dessa primeira resposta incompleta recebida e das demais que se seguiram, 

ficou nítida a importância de se pontuar tanto o prazo da resposta como o conteúdo das cinco 

respostas em si, trazendo equilíbrio na avaliação da universidade demandada. Dessa forma, 

situações como a relatada acima reforçaram a necessidade de também nessa etapa construir dois 

instrumentos de medição, que possibilitassem uma pontuação variável.  

 

Portanto, ao mesmo tempo em que se recebia as respostas percebia-se que uma grande parcela 

não respondia conforme se conjecturara, razão pela qual apenas uma escala com pontuação para 

o prazo não abarcaria o rol de situações que estavam acontecendo. Concluiu-se que seriam 

necessários dois indicadores: um para o fator ‘prazo’, e outro para o fator ‘conteúdo das 

respostas’.  

 

Os Quadros 21 e 22 detalham esses indicadores criados pela autora: 

 

Quadro 21: Escala de Pontuação quanto ao prazo de resposta da solicitação 

Categorização Pontuação 

1 – A solicitação não foi respondida 0,0 

2 – A solicitação não foi respondida no prazo legal (20+ 10 dias) 0,50 

3 – A solicitação foi respondida no prazo legal (20+ 10 dias) 1,0 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 
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Quadro 22: Escala de Pontuação do conteúdo de cada uma das cinco perguntas 

Categorização Pontuação 

1 – Resposta incompleta, pois ocorreu uma ou mais das seguintes situações:  

1.1 - o conteúdo está incompleto ou insuficiente;  

1.2 - o link disponibilizado não funciona, dá erro;  

1.3 - há um link para uma página externa mas não há o passo a passo para localizar a 

informação; 

1.4 - a informação está desatualizada 

1.5 - os arquivos enviados são demasiado complexos e não amigáveis para se extrair 

a informação 

1.6 - exigiu do solicitante interferir nos arquivos para obter a informação solicitada 

0,50 

2 – Resposta certa e completa 1,0 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

Após a criação desses dois critérios de pontuação, o passo quatro estava concluído; era o 

momento de tratar as respostas recebidas, os 92,2 MB mencionados anteriormente, fazendo uso 

desses indicadores. Cumpre ressaltar que as respostas de cada instituição obedeceram a um 

fluxo de procedimentos, que iam sendo reproduzidos assim que cada resposta era 

disponibilizada, no período de 14 de janeiro a 21 de fevereiro de 2019. 

 

Primeiro a pesquisadora fazia o download dos documentos do site do e-SIC, ou seja, dos 

relatórios com as respostas, os quais vinham em formatos variados; em seguida, os 

transformava em pdf, a partir de funções existentes nos próprios programas nos quais eram 

abertos e visualizados; depois tais arquivos eram unificados através de sites gratuitos existentes 

na internet, que fazem esse trabalho de junção de diferentes pdf’s; e, por fim, eram salvos e 

tinham seu teor analisado.  

 

Apenas após esse fluxo as respostas eram avaliadas e suas respectivas notas eram lançadas 

numa planilha, de acordo com cada pergunta e seguindo os critérios delineados nos Quadros 21 

e 22, pontuando o prazo e o conteúdo. Nesses termos, por exemplo, uma instituição que tenha 

respondido no prazo recebe 1,0 ponto, e caso as cinco respostas tenham a informação certa e 

completa, recebe mais 5,0 pontos, totalizando 6,0 pontos, a pontuação máxima possível. O outro 

extremo seria não responder à solicitação, o que conferiria à instituição nota zero. 

 

Como teve instituição que respondeu além do prazo estipulado, a inserção de dados na planilha 

acabou no dia 21 de fevereiro, uma semana após o prazo final do sistema e-SIC. Os resultados 
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dessa observação foram somados e compilados, dispondo em ordem decrescente as 63 

universidades, em termos de cumprimento do requisito de transparência passiva, finalizando o 

quinto e último passo dessa etapa. A Figura 8 contém um cronograma resumindo os cinco 

passos dessa etapa: 

 

Figura 8: Cronograma com as etapas resumidas da pesquisa da Transparência Passiva 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

3.3.3 Terceira Etapa: Compilação dos dados das duas etapas 

 

A terceira e última etapa desse trabalho consistiu em juntar os resultados das duas análises numa 

planilha. Lembrando que a pontuação máxima possível da Transparência Ativa é de 19 pontos, 

e a da Passiva, seis, segundo os critérios estabelecidos em instrumentos criados anteriormente. 

Em ambos os casos a pontuação mínima é zero. Dessa forma, somando os scores máximos, 

temos 25 pontos como a nota total possível para cada instituição.  

 

No caso da página institucional da CGU analisada na etapa da transparência ativa apenas como 

um adendo à pesquisa, seus dados não foram compilados junto aos demais, razão pela qual tal 

instituição não foi incluída nos termos descritos acima. O quadro 23 resume essas informações: 

 

Quadro 23: Pontuações máxima, mínima e total das transparências 

Tipo de 

Transparência 
Pontuação máxima possível 

Pontuação 

mínima 

Pontuação máxima total possível  

(A + P) 

Ativa (A) (1+18) 19 0 
19 + 6 = 25 

Passiva (P) (1+5) 6 0 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Os resultados obtidos com a análise das transparências ativa e passiva evidenciaram o quão 

pode ser penoso e complicado obter informações de um órgão público, seja através de seu site 

institucional ou através do e-SIC. A própria construção de duas formas de pontuação para tentar 

aferir cada transparência já prefigurava resultados aquém do ideal. 

 

4.1 A Transparência Ativa 

 

Começando com a transparência ativa, na questão da estrutura do menu, apenas sete 

universidades cumpriram esse critério: Universidade Federal de Lavras (UFLA), Universidade 

Federal de Roraima (UFRR), Universidade Federal do Piauí (UFPI), Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia (UFRB), Universidade Federal do Tocantins (UFT), Universidade Federal 

do Triângulo Mineiro (UFTM) e Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). 

Como se percebe, instituições das regiões sudeste (2), norte (2) e nordeste (3) do Brasil. 

 

Nas outras 56 instituições, a pesquisadora teve de procurar nos respectivos sites outras formas 

nas quais esse conteúdo se apresentava, o que levou às formas identificadas e já mencionadas 

na seção 3.3.1.  Isso significa que quase 90% das instituições não seguem as orientações do 

guia de dispor um menu ‘Acesso à Informação’, com 12 itens e na forma expandida na página 

inicial do órgão. Essas instituições não receberam a pontuação máxima de um (1,0) ponto 

quanto ao cumprimento da existência de um menu ‘Acesso à Informação’ estruturado em suas 

páginas iniciais. Suas pontuações variaram entre 0, 0,25 e 0,5, conforme escala de pontuação 

contida no Quadro 17. 

  

No que diz respeito aos 18 itens, a variabilidade de respostas foi enorme, conforme comentado 

na mesma seção supramencionada, resultando em pontuações que oscilaram entre 0, 0,25, 0,5, 

0,75 e 1,0, por item, conforme escala de pontuação descrita no quadro 18. Assim, antes de se 

extraírem os dados por universidade, se efetuou a soma de todas as notas obtidas por cada item, 

para que fosse possível visualizar os 18 itens e suas respectivas pontuações totais. Itens com 

pontuações mais altas significam que tiveram mais notas iguais a 1,0, pois foram localizados 

dentro do menu ‘Acesso à Informação’ e seu conteúdo continha informação completa e 

pertinente. Já itens com pontuações mais baixas significam que ou não foram encontrados em 
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algumas universidades ou seu conteúdo se encaixa num dos critérios definidos no Quadro 18, 

o que os fizeram receber pontuação variável entre 0 e 0,75.  

 

A Tabela 1 contém um recorte da planilha e ilustra esse ponto. 

 

Tabela 1 - Pontuação de cinco universidades quanto ao item ‘Institucional’ 

Dados da Universidade  Item Institucional 

Nº Instituição Sigla 
Estrutura 

Organizacional 

Telefones/ 

Endereços 

Agenda de 

autoridades 

1 
Fundação Universidade Federal de 

Rondônia 
UNIR 0 0 0 

2 Universidade Federal da Bahia UFBA 1 1 0,5 

3 
Universidade Federal da Fronteira 

Sul 
UFFS 0 0 0 

4 Universidade Federal da Paraíba UFPB 1 1 0,5 

5 Universidade Federal de Alagoas UNIFAL 1 0 0 

Total 3 2 1 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

Os dados da Tabela 1 exemplificam a soma efetuada por item, para as cinco universidades 

detalhadas. Assim, fica claro que o item ‘Estrutura Organizacional’ obteve maior pontuação 

total, seguido de ‘Telefones/Endereços’ e ‘Agenda de autoridades’. Nesse recorte, três 

instituições de cinco continham a estrutura organizacional em seus menus de ‘Acesso à 

Informação’, com conteúdo condizente com o estipulado no checklist do Quadro 15, razão pela 

qual receberam nota igual a 1,0 (um). As outras duas instituições simplesmente não continham 

esse item, e, por essa razão, receberam nota zero. O item ‘Agenda de autoridades’, com menor 

pontuação total, foi encontrado em duas universidades, mas seu conteúdo ou estava incompleto, 

desatualizado, com link que não funcionava ou qualquer outra hipótese estabelecida no quadro 

18 no espectro coberto pela nota 0,5. 

  

Dessa forma, esse raciocínio se estendeu a todos os 18 itens e as 63 universidades. Assim, 

supondo que todas as 63 instituições tivessem determinado item, com conteúdo correto, esse 

item receberia nota igual a 1,0, e nota total igual a 63 (63x1,0=63), a nota máxima possível de 

cada um dos 18 itens. No entanto, nenhum item atingiu esse valor, muito pelo contrário; as 

notas variaram de 19,75 (Agenda de autoridades) a 45,50 (Auditorias), o que reflete notas 

fragmentadas, de 0 a 1,0, atribuídas à heterogeneidade dos conteúdos encontrados. Lembrando 

que notas abaixo de 1,0 foram conferidas a itens com teor em desacordo com o estabelecido no 
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check-list (Quadro 15) utilizado como o protocolo de navegação orientada para a avaliação da 

transparência ativa. 

 

O Gráfico 6 detalha a soma total de cada um dos 18 itens:  

 

Gráfico 6: Pontuação total por Item, em ordem crescente 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

Quanto ao menor valor total – o subitem ‘Agenda de autoridades’ –, é interessante esse 

resultado, dado que no guia há uma observação expressa a esse respeito, conforme destaque 

feito no quadro 15, item 1, nas ‘Observações’: “As instituições de ensino superior devem 

divulgar as agendas do reitor, do vice-reitor e dos sub-reitores”. Mas, contrariando o manual, 

apenas 35 instituições (55%) continham esse item, vazio ou com algum conteúdo e, portanto, a 

soma de suas variadas notas totalizou pontuação igual a 19,75 – em 28 universidades, esse 

subitem simplesmente não existia (foram universidades que receberam nota igual a zero).  

 

Já o item ‘Auditorias’ teve a maior pontuação, 45,5, em sua maior parte composta por notas 

iguais a 1,0, sinal de que foi corretamente localizado e em sua composição foram encontrados 

documentos pertinentes e atualizados. Dessa forma, além de um ranking com a nota obtida por 

cada universidade, o produto final da etapa da transparência ativa, duas situações puderam ser 

observadas na compilação dos dados dessa fase: a nota total de cada item (Gráfico 6) e como 

essa nota total foi composta.  
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O Gráfico 7 permite visualizar a composição da pontuação de cada item e, dessa forma, aferir 

mais precisamente a quantidade de instituições que continham o item e qual o tipo de nota, 

segundo a escala de pontuação definida no quadro 18: 

 

Gráfico 7: Composição da Pontuação de cada Item 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

Assim, por exemplo, quanto ao item 1, ‘Estrutura Organizacional (organograma)’, 19 

universidades não tinham esse item (nota zero); quatro tinham, mas o campo estava vazio, sem 

informações (nota 0,25); em seis havia algum conteúdo, mas não estava de acordo com o guia, 

apresentava algum erro (nota 0,5); e 34 possuíam o item com conteúdo adequado (nota 1,0), 

totalizando 63 instituições. 

 

O Gráfico 7 permite fazer ainda outras inferências. Percebe-se que há itens que simplesmente 

não existiam na maior parte das instituições, como ‘Participação Social’, ausente em 34 

universidades (54%), mais da metade da população estudada; outros, como ‘Servidores’, 

estavam presentes em 54 IES, ou seja, em 86% da população, mas na maior parte o teor do item 

continha algum erro ou estava incompleto (81%). 

 

O item ‘Auditorias’, além de ter a maior pontuação (45,5), já exibida no Gráfico 6, também 

aparece em mais metade das instituições, 59%, com teor completo e pertinente. Em seguida, 
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nessa linha de conteúdo completo, vêm os itens ‘Base Jurídica da Estrutura organizacional’ 

(presente em 57% das IES), Estrutura organizacional (Organograma) (54%), Serviço de 

Informação ao Cidadão - SIC (52%), e Dados Abertos (51%).  

 

O fato de tão poucos itens estarem presentes nas universidades exibindo informações corretas 

e em consonância com o guia da CGU na verdade reflete o que foi discutido em outra seção: 

um item pode estar previsto numa norma e simplesmente não existir, e, se existir, não 

necessariamente seu teor estará completo e em conformidade com um regulamento.   

 

No entanto, algo pode ser notado: a pontuação total do item e a composição de sua nota, na 

maior parte dos itens, não em todos, teve uma relação – itens com as maiores pontuações 

(Gráfico 6) também receberam mais notas iguais a 1,0 (Gráfico 7), e vice-versa, guardadas as 

devidas proporções. As linhas de tendência, em geral, tiveram subidas e descidas sincronizadas. 

O Gráfico 8 ajuda a compreender essa relação.  

 

Gráfico 8: Pontuação total e Composição da Pontuação de cada Item 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

A seguir, na Tabela 2, o produto final da etapa da transparência ativa: uma tabela com todas as 

universidades e suas respectivas pontuações de Transparência Ativa, em ordem decrescente. 

Lembrando que a pontuação máxima possível estipulada para essa etapa era de 19,0, conforme 

detalhado no Quadro 23. 
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Tabela 2 - Pontuação das universidades quanto à Transparência Ativa 

Nº Instituição Sigla Estado Região Pontuação 

1 Universidade Federal da Paraíba UFPB Paraíba Nordeste 17,0 

2 Universidade Federal do ABC UFABC São Paulo Sudeste 16,0 

3 
Universidade Federal do Rio de 

Janeiro  
UFRJ Rio de Janeiro Sudeste 15,75 

4 Universidade Federal de Lavras UFLA Minas Gerais Sudeste 15,0 

5 Universidade Federal de Mato Grosso UFMT Mato Grosso Centro Oeste 15,0 

6 Universidade Federal de Ouro Preto UFOP Minas Gerais Sudeste 14,75 

7 
Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro 
UFTM Minas Gerais Sudeste 14,5 

8 
Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro 
UNIRIO Rio de Janeiro  Sudeste 14,25 

9 
Universidade Federal Rural da 

Amazônia 
UFRA Pará Norte 14,25 

10 Universidade Federal de Goiás UFG Goiás Centro Oeste 13,75 

11 Universidade Federal do Ceará UFC Ceará Nordeste 13,75 

12 
Universidade Federal do Vale do São 

Francisco 
UNIVASF 

Pernambuco/Ba

hia/Piauí 
Nordeste 13,5 

13 
Universidade Federal do Oeste do 

Pará 
UFOPA Pará Norte 13,25 

14 Universidade Federal de São Carlos UFSCar São Paulo Sudeste 13,0 

15 
Universidade Federal de São João 

del-Rei 
UFSJ Minas Gerais Sudeste 13,0 

16 
Universidade Federal do Espírito 

Santo 
UFES Espírito Santo Sudeste 13,0 

17 
Universidade Federal do Recôncavo 

da Bahia 
UFRB Bahia Nordeste 13,00 

18 Universidade de Brasília UNB Brasília Centro Oeste 12,75 

19 Universidade Federal do Rio Grande FURG 
Rio Grande do 

Sul 
Sul 12,5 

20 Universidade Federal de Sergipe UFS Sergipe Nordeste 12,25 

21 Universidade Federal do Cariri UFCA Ceará Nordeste 12,25 

22 Universidade Federal de Roraima UFRR Roraima Norte 12,0 

23 
Universidade Federal de Santa 

Catarina 
UFSC Santa Catarina Sul 11,5 

24 
Universidade Federal do Sul e 

Sudeste do Pará  
UNIFESSPA Pará Norte 11,5 

25 Universidade Federal de Alfenas UNIFAL Minas Gerais Sudeste 11,25 

26 Universidade Federal de São Paulo UNIFESP São Paulo Sudeste 11,0 

27 Universidade Federal de Viçosa UFV Minas Gerais Sudeste 10,75 

28 Universidade Federal do Tocantins UFT Tocantins Norte 10,5 

29 

Unilab (Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira) 

UNILAB Ceará/Bahia Nordeste 10,5 

30 Universidade Federal de Juiz de Fora UFJF Minas Gerais Sudeste 10,25 

31 Universidade Federal de Santa Maria UFSM 
Rio Grande do 

Sul 
Sul 10,25 

32 
Universidade Federal da Fronteira 

Sul 
UFFS 

Rio Grande do 

Sul/Santa 

Catarina/Paraná 

Sul 10,0 
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Nº 
Instituição 

Sigla Estado Região Pontuação 

33 
Universidade Federal de Ciências da 

Saúde de Porto Alegre 
UFCSPA 

Rio Grande do 

Sul 
Sul 10,0 

34 Universidade Federal de Alagoas UFAL Alagoas Nordeste 9,75 

35 Universidade Federal do Sul da Bahia UFSB Bahia Nordeste 9,75 

36 
Universidade Federal Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri 
UFVJM Minas Gerais Sudeste 9,75 

37 Universidade Federal da Bahia UFBA Bahia Nordeste 9,25 

38 Universidade Federal do Acre UFAC Acre Norte 9,25 

39 Universidade Federal do Piauí UFPI Piauí Nordeste 9,25 

40 
Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul 
UFRGS 

Rio Grande do 

Sul 
Sul 9,25 

41 Universidade Federal de Pernambuco UFPE Pernambuco Nordeste 8,75 

42 Universidade Federal do Amapá UNIFAP Amapá Norte 8,75 

43 
Universidade Federal Rural do Semi-

Árido 
UFERSA 

Rio Grande do 

Norte 
Nordeste 8,75 

44 Universidade Federal de Pelotas UFPEL 
Rio Grande do 

Sul 
Sul 8,0 

45 
Universidade Federal da Integração 

Latino Americana 
UNILA Paraná Sul 8,0 

46 Universidade Federal do Amazonas UFAM Amazonas Norte 7,75 

47 Universidade Federal do Paraná UFPR Paraná Sul 7,75 

48 
Universidade Federal Rural de 

Pernambuco 
UFRPE Pernambuco Nordeste 7,75 

49 
Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro 
UFRRJ Rio de Janeiro Sudeste 7,75 

50 
Universidade Federal do Oeste da 

Bahia 
UFOB Bahia Nordeste 7,5 

51 Universidade Federal de Uberlândia UFU Minas Gerais Sudeste 7,25 

52 
Universidade Federal de Campina 

Grande 
UFCG Paraíba Nordeste 6,25 

53 
Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte 
UFRN 

Rio Grande do 

Norte 
Nordeste 6,00 

54 Universidade Federal Fluminense UFF Rio de Janeiro Sudeste 5,75 

55 
Universidade Federal de Minas 

Gerais 
UFMG Minas Gerais Sudeste 5,5 

56 Universidade Federal do Maranhão UFMA Maranhão Nordeste 4,0 

57 
Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná 
UTFPR Paraná Sul 2,25 

58 
Fundação Universidade Federal de 

Rondônia 
UNIR Rondônia Norte 0,25 

59 Universidade Federal de Itajubá UNIFEI Minas Gerais Sudeste 0,25 

60 Universidade Federal do Pampa UNIPAMPA 
Rio Grande do 

Sul 
Sul 0,25 

61 
Universidade Federal da Grande 

Dourados 
UFGD 

Mato Grosso do 

Sul 
Centro Oeste 0,0 

62 
Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul 
UFMS 

Mato Grosso do 

Sul 
Centro Oeste 0,0 

63 Universidade Federal do Pará UFPA Pará Norte 0,0 

Média 9,63 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 
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Tendo como pontuação máxima possível o valor de 19,0, a média aritmética simples da 

população estudada, que se refere ao censo realizado, ficou em cerca de 9,63. Das 63 

instituições, as 36 primeiras posições tiveram pontuação acima dessa média, cerca de 57% do 

total. A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) foi a primeira colocada, com 17 pontos, 

pontuação essa que lhe colocou na frente da própria CGU, observada a título de exemplo e que 

obteve pontuação igual a 16,5. A UFPB foi a única representante da região Nordeste entre as 

10 primeiras; em segundo ficou a Universidade Federal do ABC (UFABC), com 16 pontos, e 

em terceiro a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 15,75, ambas da região 

Sudeste, mas de estados diferentes. 

 

O Quadro 24 exibe a quantidade de universidades por região, considerando as primeiras 36 

colocadas, todas acima da média de 9,63: 

 

Quadro 24: Regiões das 36 universidades pontuadas acima da média de 9,63 

Região Estado(s) Quantidade Universidade(s) Colocação(ões) 

Centro-Oeste 

Brasília  1 UNB  18 

Goiás 1 UFG 10 

Mato Grosso 1 UFMT 5 

Total 3  

Nordeste 

Alagoas 1 UFAL 34 

Bahia 2 UFRB; UFSB 17; 35 

Ceará 2 UFC; UFCA 11; 21 

Ceará/Bahia 1 UNILAB 29 

Paraíba 1 UFPB 1 

Pernambuco/Bahia/Piauí 1 UNIVASF 12 

Sergipe 1 UFS 20 

Total 9  

Norte 

Pará 3 
UFRA; UNIFOPA; 

UNIFESSPA 
9; 13; 24 

Roraima 1 UFRR 22 

Tocantins 1 UFT 28 

Total 5  

Sudeste 

Espírito Santo 1 UFES 16 

Minas Gerais 8 

UFLA; UFOP; 

UFTM; UFSJ 

UNIFAL; UFV 

UFJF; UFVJM 

4; 6; 7; 15; 24; 

27; 30; 36 

Rio de Janeiro 2 UFRJ; UNIRIO 3; 8 

São Paulo 3 
UFABC; UFSCar 

UNIFESP 
2; 14; 26 

Total 14  

Sul 

Rio Grande do Sul 3 
FURG; UFSM 

UFCSPA 

19; 31; 33 

Rio Grande do Sul/Santa 

Catarina/Paraná 
1 UFFS 32 

Santa Catarina 1 UFSC 25 

Total 5  

Fonte: Elaboração própria, 2019. 
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Percebe-se claramente a preponderância da região Sudeste em detrimento das demais, com 14 

universidades entre as 36, o que representa quase 40% do total desse grupo, seguida da região 

Nordeste, com nove. Em seguida as regiões Norte e Sul aparecem empatadas, com cinco cada 

uma, e por fim, a região Centro-Oeste, com três. 

 

Inclusive, proporcionalmente, ao se considerar as 27 universidades abaixo da média de 9,63, a 

região Sudeste também se destaca mais que as outras, pois apenas cinco de suas instituições 

constam nesse conjunto. Nordeste e Norte contam com as mesmas quantidades nesse grupo, 

nove e cinco, respectivamente, enquanto que Centro-Oeste tem duas e a região Sul seis 

instituições. 

 

O Gráfico 9 ilustra essas comparações: 

 

Gráfico 9: Comparação entre as regiões quanto às pontuações acima e abaixo da média 

de 9,63 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

O Gráfico 10 também ilustra essa comparação entre as pontuações acima e abaixo da média de 

9,63 da quantidade de universidades de cada região, mas considerando o total de instituições 

existentes. Portanto, três variáveis são confrontadas. 
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Gráfico 10: Comparação entre as regiões - pontuações acima e abaixo da média e total 

de universidades 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

Analisando agora o conjunto de universidades com pontuação inferior à média de 9,63, assunto 

já introduzido no parágrafo anterior, cumpre ressaltar que esse grupo representa 43% da 

população (27 instituições).  

 

Das 27 instituições, três universidades receberam nota zero em todos os quesitos, visto que 

simplesmente não tinham em seus sites institucionais nenhuma menção ao menu ‘Acesso à 

Informação’, nem na forma estruturada nem sob qualquer outro rótulo. São elas: Universidade 

Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 

e Universidade Federal do Pará (UFPA).  

 

Percebe-se que duas são instituições da região Centro-Oeste, inclusive do mesmo estado, Mato 

Grosso do Sul, e uma é da região Norte. Mas aqui a região que lidera com instituições abaixo 

da média de 9,63 é a região Nordeste, com nove instituições, conforme mencionado 

anteriormente, o que equivale a cerca de 33% do total. 

 

Para finalizar essa análise pormenorizada dos dados da transparência ativa, cabe destacar uma 

situação identificada quando se posicionou as 63 instituições, uma abaixo da outra, em ordem 

decrescente, conforme aparece na tabela 2. Tal ocorrência diz respeito a diferença na pontuação 

entre uma universidade e outra: gira em torno de 0,25 a 0,5 ponto, com exceção da primeira e 
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segunda colocadas – cuja diferença é de 1,0 ponto. Essa situação de regularidade na pontuação 

persiste da terceira a 56ª posição, quando o intervalo dá um salto de quase 2,0 pontos, pulando 

de 4,0 para 2,25, e deste valor para 0,25, seguida de três instituições com essa nota e depois três 

com pontuações iguais a zero. 

 

Essa circunstância pode ser visualizada num histograma.  No Gráfico 11, dado o conjunto de 

pontuações e a baixa frequência das notas, o programa Excel calculou intervalos iguais a 3,8, o 

que abarcou um maior número de pontuações: 

 

Gráfico 11: Histograma das pontuações da Transparência Ativa 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

4.2 A Transparência Passiva 

 

No que se refere aos resultados da transparência passiva, das 63 solicitações feitas, 49 foram 

respondidas no prazo final de até 14 de fevereiro, o que representa cerca de 78% do total.  As 

14 solicitações restantes (22%) englobaram os casos de: resposta fora do prazo após solicitar 

prorrogação (6), resposta fora do prazo sem solicitar prorrogação (2), sem resposta (4)13, e sem 

resposta após solicitar prorrogação (2), evidenciando um claro descumprimento da lei.  

 

O Gráfico 12 ilustra esses casos: 

 

 

                                                 
13 A Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) respondeu ao pedido de informação no dia 08/03/2019, 52 

dias após a solicitação no e-SIC, e, portanto, após o compilamento dos dados pela pesquisadora, razão pela qual 

não foi contabilizada como uma instituição que respondeu fora do prazo. 
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Gráfico 12: Transparência Passiva e casos gerais de resposta 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

Dessa forma, de um modo geral 57 universidades responderam e apenas seis instituições 

ignoraram a solicitação, o que representa cerca de 9,5% dos pedidos. Foram elas: Universidade 

Federal do Amapá (UNIFAP), Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), Universidade 

Federal do Piauí (UFPI), Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS), e Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).  

 

Três dessas são da região Nordeste, duas da região Sul e uma da região Norte. 

Coincidentemente, cinco dessas seis universidades ficaram entre as 27 universidades com 

pontuação inferior à média de 9,63 da etapa da transparência ativa: UNIFAP (42ª posição), 

UFOB (50ª), UFPI (39ª), UFRGS (40ª) e UFRPE (48ª). Apenas a FURG ficou entre as vinte 

primeiras da etapa supracitada (19ª). 

 

No que diz respeito às cinco perguntas feitas na solicitação, conforme detalhamento feito no 

quadro 20, a pontuação variou de pergunta para pergunta ao se somar as 57 respostas. As 

perguntas 4 e 5, sobre Contratos vigentes e Planejamento Institucional, respectivamente, foram 

as que obtiveram melhor pontuação, e juntas ficaram em primeiro lugar, com 82% cada uma. 

Isso quer dizer que 82% das instituições responderam corretamente essas duas questões. No 

caso do Planejamento Institucional as instituições ou enviaram seu arquivo de Desenvolvimento 

Institucional ou um link do mesmo, que direcionava à página institucional sobre o tema.  
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Já a pergunta um, sobre alunos matriculados na graduação e vagas ociosas, obteve a menor 

pontuação: 61% foram consideradas respostas certas, com notas que variaram entre 1,0 e 0,5. 

As muitas instituições que não alcançaram pontuação máxima nessa questão ou mesmo 

receberam nota zero cometeram um dos seguintes erros: enviaram dados sobre alunos 

ingressantes na instituição, ou seja, os ‘calouros’ que se tornaram alunos da universidade em 

2018, o que não foi o conteúdo da pergunta; não enviaram as vagas ociosas; ou enviaram 

planilhas complexas e não amigáveis para a extração da informação pelo próprio solicitante, o 

que se mostrou incompatível com a simplicidade da informação solicitada. 

 

O Quadro 25 contém a ordem com as perguntas que mais foram respondidas de modo correto, 

isto é, as perguntas que mais receberam nota igual a um e menos notas 0,5 e zero, numa 

pontuação máxima possível de 57, que foi o cenário dessa etapa. Nesse contexto, a média 

aritmética simples ficou em 43, o que deixa as perguntas um e dois abaixo da média de acertos. 

 

Quadro 25: Pontuação acumulada de Respostas do e-SIC 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

A Tabela 3 apresenta todas as universidades e suas respectivas pontuações de Transparência 

Passiva, somando o prazo de resposta e o acerto às perguntas, o que totaliza um valor máximo 

possível igual a seis. 

 

 

 

Ordem Pró-Reitoria Solicitação de Acesso à Informação 
Pontuação 

Acumulada 

Resposta 

(%)  

1 

Planejamento, 

Orçamento e 

Finanças 

Pergunta 5: Plano/Programa de Planejamento 

Institucional 2018 
47 82 

Administração 

Pergunta 4: Quantidade de contratos vigentes em 

2018 com empresas prestadoras de serviços 

terceirizados com dedicação exclusiva de mão-de-

obra (limpeza, segurança, dentre outras) e respectivos 

valores 

47 82 

2 

Pós-

Graduação e 

Pesquisa 

Pergunta 3: Quantidade de programas de 

Especialização, Mestrado e Doutorado e respectivas 

quantidades de alunos matriculados no ano de 2018 

43 75 

3 
Extensão e 

Cultura 

Pergunta 2: Quantidade de programas de Extensão e 

respectivas quantidades de alunos participantes no 

ano de 2018 

42 74 

4 Graduação 

Pergunta 1: Quantidade de alunos matriculados em 

2018 na graduação e quantidade de vagas ociosas, que 

não foram preenchidas ao longo do ano 

35 61 

Média 43 75 
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Tabela 3 - Pontuação das universidades quanto à Transparência Passiva 

Nº Instituição Sigla Estado Região Pontuação 

1 
Universidade Federal de 

Alagoas 
UFAL Alagoas Nordeste 6 

2 Universidade Federal de Goiás UFG Goiás 
Centro 

Oeste 
6 

3 Universidade Federal de Lavras UFLA Minas Gerais Sudeste 6 

4 
Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul 
UFMS Mato Grosso do Sul 

Centro 

Oeste 
6 

5 
Universidade Federal de São 

João del-Rei 
UFSJ Minas Gerais Sudeste 6 

6 Universidade Federal do Cariri UFCA Ceará Nordeste 6 

7 Universidade Federal do Pampa UNIPAMPA Rio Grande do Sul Sul 6 

8 
Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte 
UFRN Rio Grande do Norte Nordeste 6 

9 

Universidade Federal do Sul e 

Sudeste do Pará (no site do 

MEC está escrito Sudoeste) 

UNIFESSPA Pará Norte 6 

10 
Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido 
UFERSA Rio Grande do Norte Nordeste 6 

11 

Universidade Federal de 

Ciências da Saúde de Porto 

Alegre 

UFCSPA Rio Grande do Sul Sul 6 

12 Universidade Federal da Bahia UFBA Bahia Nordeste 5,5 

13 
Universidade Federal da 

Fronteira Sul 
UFFS 

Rio Grande do 

Sul/Santa 

Catarina/Paraná 

Sul 5,5 

14 
Universidade Federal de 

Alfenas 
UNIFAL Minas Gerais Sudeste 5,5 

15 
Universidade Federal de Ouro 

Preto 
UFOP Minas Gerais Sudeste 5,5 

16 
Universidade Federal de 

Sergipe 
UFS Sergipe Nordeste 5,5 

17 
Universidade Federal de 

Uberlândia 
UFU Minas Gerais Sudeste 5,5 

18 Universidade Federal do Ceará UFC Ceará Nordeste 5,5 

19 
Universidade Federal do Oeste 

do Pará 
UFOPA Pará Norte 5,5 

20 Universidade Federal do Paraná UFPR Paraná Sul 5,5 

21 
Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro 
UFTM Minas Gerais Sudeste 5,5 

22 

Unilab (Universidade da 

Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira) 

UNILAB Ceará/Bahia Nordeste 5,5 

23 
Universidade Federal da 

Integração Latino Americana 
UNILA Paraná Sul 5,5 

24 
Universidade Federal da Grande 

Dourados 
UFGD Mato Grosso do Sul 

Centro 

Oeste 
5 

25 Universidade Federal de Itajubá UNIFEI Minas Gerais Sudeste 5 

26 Universidade Federal de Pelotas UFPEL Rio Grande do Sul Sul 5 

27 
Universidade Federal de 

Roraima 
UFRR Roraima Norte 5 

28 
Universidade Federal de São 

Carlos 
UFSCar São Paulo Sudeste 5 

29 Universidade Federal de Viçosa UFV Minas Gerais Sudeste 5 
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Nº Instituição Sigla Estado Região Pontuação 

30 Universidade Federal do ABC UFABC São Paulo Sudeste 5 

31 
Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia 
UFRB Bahia Nordeste 5 

32 
Universidade Federal do Sul da 

Bahia 
UFSB Bahia Nordeste 5 

33 
Universidade Federal do 

Tocantins 
UFT Tocantins Norte 5 

34 
Universidade Federal do Vale 

do São Francisco 
UNIVASF Pernambuco/Bahia/Piauí Nordeste 5 

35 
Universidade Federal 

Fluminense 
UFF Rio de Janeiro Sudeste 5 

36 Universidade de Brasília UNB Brasília 
Centro 

Oeste 
5 

37 
Universidade Federal de 

Campina Grande 
UFCG Paraíba Nordeste 4,5 

38 
Universidade Federal de Santa 

Catarina 
UFSC Santa Catarina Sul 4,5 

39 
Universidade Federal de Santa 

Maria 
UFSM Rio Grande do Sul Sul 4,5 

40 
Universidade Federal do 

Amazonas 
UFAM Amazonas Norte 4,5 

41 
Universidade Federal do 

Maranhão 
UFMA Maranhão Nordeste 4,5 

42 
Universidade Federal do Rio de 

Janeiro  
UFRJ Rio de Janeiro Sudeste 4,5 

43 
Universidade Federal Rural da 

Amazônia 
UFRA Pará Norte 4,5 

44 
Universidade Federal Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri 
UFVJM Minas Gerais Sudeste 4,5 

45 
Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná 
UTFPR Paraná Sul 4,5 

46 
Universidade Federal de Mato 

Grosso 
UFMT Mato Grosso 

Centro 

Oeste 
4 

47 Universidade Federal do Pará UFPA Pará Norte 4 

48 
Universidade Federal de Juiz de 

Fora 
UFJF Minas Gerais Sudeste 3,5 

49 Universidade Federal do Acre UFAC Acre Norte 3,5 

50 
Universidade Federal de 

Pernambuco 
UFPE Pernambuco Nordeste 3 

51 
Universidade Federal de São 

Paulo 
UNIFESP São Paulo Sudeste 3 

52 
Fundação Universidade Federal 

de Rondônia 
UNIR Rondônia Norte 2 

53 
Universidade Federal de Minas 

Gerais 
UFMG Minas Gerais Sudeste 1,5 

54 Universidade Federal da Paraíba UFPB Paraíba Nordeste 1 

55 
Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro 
UNIRIO Rio de Janeiro Sudeste 1 

56 
Universidade Federal do Rio 

Grande 
FURG Rio Grande do Sul Sul 1 

57 
Universidade Federal Rural de 

Pernambuco 
UFRPE Pernambuco Nordeste 1 

58 
Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro 
UFRRJ Rio de Janeiro Sudeste 1 

59 
Universidade Federal do 

Espírito Santo 
UFES Espírito Santo Sudeste 0,5 
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Nº Instituição Sigla Estado Região Pontuação 

60 Universidade Federal do Amapá UNIFAP Amapá Norte 0 

61 
Universidade Federal do Oeste 

da Bahia 
UFOB Bahia Nordeste 0 

62 Universidade Federal do Piauí UFPI Piauí Nordeste 0 

63 
Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul 
UFRGS Rio Grande do Sul Sul 0 

 Média 4,25 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

Tendo como pontuação máxima possível o valor de 6,0, a média aritmética simples da 

população estudada ficou em cerca de 4,25. Esclarecendo que aqui a média calculada se refere 

ao resultado da soma dos dois critérios desta etapa: resposta no prazo e conteúdo de cada uma 

das cinco perguntas. 

 

Como se pode observar na tabela, as 45 primeiras posições tiveram pontuação acima da média 

de 4,25, cerca de 71% do total, uma porcentagem melhor que a da transparência ativa (média 

de 9,63 numa pontuação máxima de 19), consideradas as devidas proporções. No entanto, 

diferentemente dos resultados fracionados daquela etapa, aqui 11 universidades 

compartilharam a primeira colocação, todas com a nota máxima: 6,0 pontos. Nessa mesma linha 

seguiram as pontuações seguintes, em poucos blocos, cada um com várias instituições: 12 

instituições obtiveram nota 5,5; 13 nota 5,0 e nove com a nota de 4,5. 

 

O Gráfico 13 permite visualizar essa situação. 

 

Gráfico 13: Histograma das pontuações da Transparência Passiva 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 
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Interessante mencionar que absolutamente todas as 11 universidades com a nota máxima nessa 

etapa tiveram um upgrade em relação à transparência ativa. Dessas, quatro são da região 

Nordeste, duas do Centro-Oeste, duas do Sudeste, duas do Sul e uma do Norte. A Universidade 

Federal de Alagoas (UFAL), por exemplo, havia ficado na 34ª posição, com pontuação igual a 

9,75, bem perto da média da etapa anterior (9,63). Outras quatro instituições haviam ficado 

numa situação pior, entre as 10 últimas; um desses casos é a Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul (UFMS), penúltima colocada, pois simplesmente não apresentava em sua página 

institucional o menu ‘Acesso à Informação’. 

 

A mesma instituição obter pontuações tão distantes em cada etapa sugere que a transparência 

da instituição, como um todo, não é tratada por um único setor responsável. Sabe-se que a 

transparência passiva, em geral, fica a cargo da Ouvidoria do órgão ou do próprio e-SIC físico 

existente, mas a transparência ativa, a divulgação dos dados da instituição na internet, em seção 

própria de ‘Acesso à Informação’, não necessariamente é supervisionada pelos setores 

supramencionados. Infere-se que o nível de transparência ainda depende da ação isolada de 

pessoas e setores, não sendo institucionalmente orquestrado.  

 

O Gráfico 14 exibe as 45 universidades acima da média, mostrando a quantidade por região:  

 

Gráfico 14: Quantidade de universidades com pontuação acima da média, por região 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

Dessa vez, a região Sudeste não liderou sozinha – empatou junto com o Nordeste na quantidade 

de universidades acima da média de 4,25, seguidas das regiões Sul, Norte e Centro-Oeste. Mas, 

ao se considerar as 18 universidades abaixo da média (29%), o Nordeste fica ligeiramente à 

frente do Sudeste, por ter uma instituição a menos nesse rol. As regiões Centro-Oeste, Norte e 
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Sul também apresentam menos universidades entre as últimas 18 em relação as suas respectivas 

quantidades acima da média. O Gráfico 15 exibe essa comparação: 

 

Gráfico 15: Comparação entre as regiões quanto às pontuações acima e abaixo da média 

de 4,25 

 

 Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

O Gráfico 16 também ilustra essa comparação entre as pontuações acima e abaixo da média de 

4,25 da quantidade de universidades de cada região, mas considerando o total de instituições 

existentes. Portanto, três variáveis são confrontadas. 

 

Gráfico 16: Comparação entre as regiões - pontuações acima e abaixo da média e total 

de universidades 

 

 Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

4.3 A Transparência total: reunindo os resultados das duas transparências 

 

Por fim, a Tabela 4 reúne os resultados da soma de ambas as transparências, totalizando uma 

pontuação máxima possível igual a 25:
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Tabela 4 - Pontuação das universidades quanto à Transparência Total 

Nº Instituição Sigla Estado Região 

Pontuação 

Transparência 

Ativa 

Pontuação 

Transparência 

Passiva 

Pontuação 

Geral 

1 Universidade Federal de Lavras UFLA Minas Gerais Sudeste 15 6 21 

2 Universidade Federal do ABC UFABC São Paulo Sudeste 16 5 21 

3 Universidade Federal de Ouro Preto UFOP Minas Gerais Sudeste 14,75 5,5 20,25 

4 Universidade Federal do Rio de Janeiro  UFRJ Rio de Janeiro Sudeste 15,75 4,5 20,25 

5 Universidade Federal do Triângulo Mineiro UFTM Minas Gerais Sudeste 14,5 5,5 20 

6 Universidade Federal de Goiás UFG Goiás Centro Oeste 13,75 6 19,75 

7 Universidade Federal do Ceará UFC Ceará Nordeste 13,75 5,5 19,25 

8 Universidade Federal de Mato Grosso UFMT Mato Grosso Centro Oeste 15 4 19 

9 Universidade Federal de São João del-Rei UFSJ Minas Gerais Sudeste 13 6 19 

10 Universidade Federal do Oeste do Pará UFOPA Pará Norte 13,25 5,5 18,75 

11 Universidade Federal Rural da Amazônia UFRA Pará Norte 14,25 4,5 18,75 

12 Universidade Federal do Vale do São 

Francisco UNIVASF Pernambuco/Bahia/Piauí Nordeste 13,5 5 18,5 

13 Universidade Federal do Cariri UFCA Ceará Nordeste 12,25 6 18,25 

14 Universidade Federal da Paraíba UFPB Paraíba Nordeste 17 1 18 

15 Universidade Federal de São Carlos UFSCar São Paulo Sudeste 13 5 18 

16 Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia 

UFRB Bahia Nordeste 13 5 18 

17 Universidade Federal de Sergipe UFS Sergipe Nordeste 12,25 5,5 17,75 

18 Universidade de Brasília UNB Brasília Centro Oeste 12,75 5 17,75 

19 Universidade Federal do Sul e Sudeste do 

Pará (no site do MEC está escrito Sudoeste) UNIFESSPA Pará Norte 11,5 6 17,5 

20 Universidade Federal de Roraima UFRR Roraima Norte 12 5 17 



19 

 

Nº Instituição Sigla Estado Região 

Pontuação 

Transparência 

Ativa 

Pontuação 

Transparência 

Passiva 

Pontuação 

Geral 

21 Universidade Federal de Alfenas UNIFAL Minas Gerais Sudeste 11,25 5,5 16,75 

22 Universidade Federal de Ciências da Saúde 

de Porto Alegre 
UFCSPA Rio Grande do Sul Sul 10 6 16 

23 Unilab (Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira) UNILAB Ceará/Bahia Nordeste 10,5 5,5 16 

24 Universidade Federal de Alagoas UFAL Alagoas Nordeste 9,75 6 15,75 

25 Universidade Federal de Santa Catarina UFSC Santa Catarina Sul 11,25 4,5 15,75 

26 Universidade Federal de Viçosa UFV Minas Gerais Sudeste 10,75 5 15,75 

27 

Universidade Federal da Fronteira Sul UFFS 

Rio Grande do 

Sul/Santa 

Catarina/Paraná 

Sul 10 5,5 15,5 

28 Universidade Federal do Tocantins UFT Tocantins Norte 10,5 5 15,5 

29 Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro 
UNIRIO Rio de Janeiro  Sudeste 14,25 1 15,25 

30 Universidade Federal da Bahia UFBA Bahia Nordeste 9,25 5,5 14,75 

31 Universidade Federal de Santa Maria UFSM Rio Grande do Sul Sul 10,25 4,5 14,75 

32 Universidade Federal do Sul da Bahia UFSB Bahia Nordeste 9,75 5 14,75 

33 Universidade Federal Rural do Semi-Árido UFERSA Rio Grande do Norte Nordeste 8,75 6 14,75 

34 Universidade Federal Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri 
UFVJM Minas Gerais Sudeste 9,75 4,5 14,25 

35 Universidade Federal de São Paulo UNIFESP São Paulo Sudeste 11 3 14 

36 Universidade Federal de Juiz de Fora UFJF Minas Gerais Sudeste 10,25 3,5 13,75 

37 Universidade Federal do Espírito Santo UFES Espírito Santo Sudeste 13 0,5 13,5 

38 Universidade Federal do Rio Grande FURG Rio Grande do Sul Sul 12,5 1 13,5 

39 Universidade Federal da Integração Latino 

Americana 
UNILA Paraná Sul 8 5,5 13,5 

40 Universidade Federal do Paraná UFPR Paraná Sul 7,75 5,5 13,25 

41 Universidade Federal de Pelotas UFPEL Rio Grande do Sul Sul 8 5 13 
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Nº Instituição Sigla Estado Região 

Pontuação 

Transparência 

Ativa 

Pontuação 

Transparência 

Passiva 

Pontuação 

Geral 

42 Universidade Federal de Uberlândia UFU Minas Gerais Sudeste 7,25 5,5 12,75 

43 Universidade Federal do Acre UFAC Acre Norte 9,25 3,5 12,75 

44 Universidade Federal do Amazonas UFAM Amazonas Norte 7,75 4,5 12,25 

45 Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte 
UFRN Rio Grande do Norte Nordeste 6 6 12 

46 Universidade Federal de Pernambuco UFPE Pernambuco Nordeste 8,75 3 11,75 

47 Universidade Federal de Campina Grande UFCG Paraíba Nordeste 6,25 4,5 10,75 

48 Universidade Federal Fluminense UFF Rio de Janeiro Sudeste 5,75 5 10,75 

49 Universidade Federal do Piauí UFPI Piauí Nordeste 9,25 0 9,25 

50 Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS Rio Grande do Sul Sul 9,25 0 9,25 

51 Universidade Federal do Amapá UNIFAP Amapá Norte 8,75 0 8,75 

52 Universidade Federal Rural de Pernambuco UFRPE Pernambuco Nordeste 7,75 1 8,75 

53 Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro 
UFRRJ Rio de Janeiro Sudeste 7,75 1 8,75 

54 Universidade Federal do Maranhão UFMA Maranhão Nordeste 4 4,5 8,5 

55 Universidade Federal do Oeste da Bahia UFOB Bahia Nordeste 7,5 0 7,5 

56 Universidade Federal de Minas Gerais UFMG Minas Gerais Sudeste 5,5 1,5 7 

57 Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná 
UTFPR Paraná Sul 2,25 4,5 6,75 

58 Universidade Federal do Pampa UNIPAMPA Rio Grande do Sul Sul 0,25 6 6,25 

59 Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul 
UFMS Mato Grosso do Sul Centro Oeste 0 6 6 

60 Universidade Federal de Itajubá UNIFEI Minas Gerais Sudeste 0,25 5 5,25 

61 Universidade Federal da Grande Dourados UFGD Mato Grosso do Sul Centro Oeste 0 5 5 

62 Universidade Federal do Pará UFPA Pará Norte 0 4 4 

63 Fundação Universidade Federal de 

Rondônia 
UNIR Rondônia Norte 0,25 2 2,25 

Média 9,63 4,25 13,87 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 
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Relembrando que para essa etapa final a pontuação máxima possível era 25, a Tabela 4 mostra 

que nenhuma instituição atingiu a nota máxima, mas cinco obtiveram pontuação igual ou maior 

que 20, sendo todas da região Sudeste, e três delas do estado de Minas Gerais. São elas: 

Universidade Federal de Lavras (UFLA), Universidade Federal do ABC (UFABC), 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

e Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). 

 

Essas cinco primeiras instituições, não por acaso, também haviam ficado bem posicionadas em 

cada uma das transparências, mas principalmente na transparência ativa. Nessa etapa, todas 

ficaram entre as 10 primeiras colocações. Ao se considerar a transparência passiva, a variação 

entre as posições foi maior: a UFRJ, por exemplo, havia ficado na 42ª posição, e a UFABC na 

30ª. Mas seus respectivos resultados na transparência ativa compensaram um desempenho 

inferior na transparência passiva, o que as colocou entre as cinco melhores na classificação 

geral. 

 

Ampliando a análise para as universidades com pontuação total de transparência acima da 

média aritmética simples de 13,87, conforme demonstrado na Tabela 4, chega-se ao número de 

35 instituições, o que representa um pouco mais da metade da população avaliada: 56%. 

Portanto, infere-se que as dificuldades e falhas apontadas no início desta seção e detalhadas em 

seções anteriores, se refletiram na avaliação geral dessa população, visto que 28 universidades 

federais, cerca de 44% do grupo, obteve média de transparência total abaixo de 13,87.  

 

As 35 universidades acima da média total de 13,87 foram instituições que tiveram pontuação 

acima da média definida na etapa da transparência ativa ou da passiva, ou em ambas. Assim, 

boas posições nas etapas anteriores se confirmaram nessa etapa geral. Raciocínio similar pode 

ser aplicado às demais instituições (28), as que apresentaram pontuação abaixo da média geral 

de 13,87. Foram universidades que, em uma etapa ou em outra, ou em ambas, exibiram notas 

abaixo das respectivas médias calculadas para cada caso, resultando, consequentemente, numa 

pontuação total abaixo da média geral de 13,87.  

 

A Figura 9 ilustra a quantidade de universidades acima da média total de 13,87, e o quanto isso 

representa em termos proporcionais por região. 
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Figura 9: Quantidade de Universidades acima da média de 13,87, por região 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

Como nas análises anteriores, quando se trata da quantidade de universidades acima da média, 

a região Sudeste, com 12 universidades – o que representa cerca de 63% da região –, lidera 

novamente, e aparece na primeira colocação. Logo em seguida vem a região Nordeste, com 11 

instituições (61%), seguida da Norte, com cinco (50%), Sul, com quatro (36%), e Centro-Oeste, 

com três universidades acima da média de 13,87 (60%).  

Já no que se refere ao grupo das 28 instituições abaixo da média supracitada, as regiões Sudeste, 

Nordeste e Sul aparecem empatadas em primeiro lugar, com sete universidades cada uma, 

seguidas de Norte (5) e Centro-Oeste (2). O Gráfico 17 ilustra essas comparações: 

 

Gráfico 17: Comparação entre as regiões quanto às pontuações acima e abaixo da média 

geral de 13,87 

  

Fonte: Elaboração própria, 2019. 
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O Gráfico 17, comparando a quantidade de universidades acima e abaixo da média de 13,87, 

por região, em muito lembra o gráfico da transparência ativa, situado no lado superior direito 

para uma melhor comparação. Aqui, o resultado global da região Sudeste, com a maior 

quantidade de universidades acima da média geral, também se sobressai em relação às demais 

regiões. Centro-Oeste, Norte e Nordeste mantém tendência similar à observada no gráfico da 

transparência ativa. Apenas a região Sul destoa um pouco do grupo, com mais universidades 

abaixo da média de 13,87 do que acima. Mesmo assim, repete de forma mais nítida 

comportamento observado anteriormente em uma configuração mais discreta. 

 

O Gráfico 18 realiza a comparação das duas variáveis destacadas no gráfico anterior –

quantidade de universidades acima e abaixo da média de 13,87 –, mais a quantidade total de 

universidades por região. 

 

Gráfico 18: Comparação entre as regiões - pontuações acima e abaixo da média de 13,87 

e total de universidades 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

Nessa última etapa, é visível que, em termos globais, a maior parte das regiões têm mais 

universidades acima da média geral de 13,87 do que abaixo. A região Norte tem a mesma 

quantidade, e a exceção é o Sul, com quase o dobro de universidades abaixo da média em 

relação às instituições com média acima de 13,87. 

 

3

11

5

12

4

2

7

5

7 7

5

18

10

19

11

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul

Quantidade de universidades acima da média geral

Quantidade de universidades abaixo da média geral

Total de Universidades



 

 

116 

Assim, ao finalizar a análise dos resultados de cada uma das três etapas desse trabalho, foi 

possível responder ao questionamento que norteou essa pesquisa: “As universidades públicas 

federais brasileiras são transparentes?”. A resposta é que um pouco mais da metade de todas as 

universidades federais, cerca de 56% dessa população, pode ser considerada transparente, visto 

que cumpriu com os parâmetros de transparência ativa e passiva contidos na Lei de Acesso à 

Informação. Consequentemente, 44% da população não é transparente – uma parcela 

considerável de universidades federais que não observou as transparências previstas na LAI.  

O gráfico 19 ilustra essa conclusão. 

 

Gráfico 19: Total de universidades transparentes e não transparentes 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019 

 

Por fim, convém destacar que, por se tratar de uma pesquisa qualitativa, seus resultados, em 

regra, não podem ser generalizados (CRESWELL, 2007; GERHARDT; SILVEIRA, 2009). No 

entanto, ressalte-se que os instrumentos criados no processo de avaliação podem ser replicados 

a outras instituições governamentais, dado que se baseiam em normas preexistentes, como a 

LAI e o guia da CGU. 

 

Essa possível replicação dos instrumentos se deve ao fato de a pesquisa desenvolvida neste 

trabalho ter se estruturado em indicadores criados com base em normas consolidadas e 

aplicáveis aos órgãos do Poder Executivo Federal. Tanto é que o portal institucional da CGU 

também foi avaliado com os mesmos instrumentos elaborados para a avaliação das 

universidades, na etapa de transparência ativa, apenas para fins de comparação de sua 

pontuação com a das universidades.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 

A dissertação apresentada teve por objetivo analisar se as universidades federais do Brasil são 

transparentes, sob as lentes da Lei de Acesso à Informação. Essa lei, recente na normatização 

brasileira, é considerada uma das leis de acesso à informação mais fortes que existem, e 

identifica duas possibilidades de um órgão público ser transparente: nas formas ativa e passiva.    

 

Esse trabalho pretendeu justamente avaliar, através dessas duas formas, a transparência do 

grupo de autarquias em questão. Portanto, para atender ao objetivo proposto, e desenvolver a 

análise corretamente, resumidamente foi necessário: (1) construir todo um arcabouço teórico, 

visto que transparência é um tema amplo na literatura e ainda sem uma definição precisa, 

correlacionando-o a concepções contemporâneas de governo, como o Governo Aberto (Open 

Government) e a Open Government Partnership (OGP); (2) estruturar, nos procedimentos 

metodológicos, a coleta de dados em três etapas, cada uma das quais minuciosamente 

delineadas; (3) analisar os resultados obtidos em cada etapa da coleta de dados e, por fim, 

responder à pergunta que norteou esse trabalho: “As universidades federais do Brasil são 

transparentes?”.  

 

Nesse sentido, o primeiro ponto corresponde ao conteúdo da segunda seção, ‘Revisão de 

Literatura’. Nessa seção, dividida em cinco subseções, os principais temas afetos ao objetivo 

do trabalho foram explanados, a fim de se construir o arcabouço teórico necessário ao 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

Assim, constatou-se que, apesar do tema transparência ser tão comum nas discussões atuais, 

em vários campos do conhecimento, não é algo que exista por si só; ao contrário, constitui um 

princípio basilar e transversal de outro assunto em voga no campo, o chamado ‘Governo 

Aberto’. Na falta de uma concepção uníssona, pode-se entender esse movimento como uma 

espécie de nova concepção na condução das práticas dos governos, pautados por gestões mais 

transparentes, eficientes, e comprometidas com a sociedade. Também é um tema amplo, com 

múltiplos significados e em alta na literatura. Esse movimento veio influenciando o governo 

brasileiro desde meados de 2011, com a criação de uma parceria multinacional, a OGP. Nesse 

contexto a LAI foi abordada, seus artigos diretamente relacionados à pesquisa esmiuçados, e 

um grupo da administração pública focado: as universidades públicas federais. 
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O segundo ponto corresponde à terceira seção, os ‘Procedimentos Metodológicos’, cuja última 

parte detalhou o passo a passo da coleta de dados e suas três etapas. Duas etapas foram 

desenvolvidas em paralelo – a avaliação das transparências ativa e passiva de todo o grupo de 

universidades –, enquanto que a terceira foi a reunião dos resultados de ambas as etapas.  

 

Todo esse processo durou pouco mais de um mês, e exigiu da pesquisadora o desenvolvimento 

de parâmetros adequados para a mensuração do vasto material que se apresentava em cada uma 

das etapas e, inclusive, reconsideração de algumas premissas preestabelecidas. A etapa da 

transparência ativa utilizou um manual da CGU como uma espécie de protocolo de navegação, 

enquanto a etapa da transparência passiva se materializou no envio de solicitações de 

informação, através do e-SIC, a cada uma das 63 universidades. 

 

A transparência ativa de todas as universidades federais brasileiras foi discutida de forma 

completa na seção 3.3.1, e um panorama dessa transparência foi traçado. E o que se percebeu 

foi um cenário de total desconexão com o guia da CGU utilizado como protocolo de navegação 

orientada nessa etapa, documento este de orientação para os órgãos públicos do Poder 

Executivo Federal na divulgação ativa de suas informações.  

 

Os dados obtidos pela pesquisadora durante essa etapa revelaram um completo descumprimento 

em relação às orientações do guia, o que gerou uma gama de dados heterogêneos cujo 

tratamento exigiu a construção de instrumentos apropriados. Consequentemente, o resultado foi 

que cerca de um pouco mais da metade das universidades (57%) obtiveram pontuação que as 

classificaram como acima da média no quesito da transparência ativa.  

 

Talvez essa situação tenha ocorrido por falta de conhecimento do Guia da CGU utilizado nesta 

pesquisa, de capacitação e treinamento de servidores quanto à aplicação da LAI na instituição, 

ou mesmo de reconhecimento da importância desse tipo de transparência pela alta gestão da 

universidade. O fato é que o próprio menu ‘Acesso à Informação’, canal imprescindível por 

onde o órgão público deve fornecer um rol de informações à sociedade, não existia em cerca de 

90% das universidades. Além disso, em 46% dos sites institucionais pesquisados não se 

encontrou informações triviais sobre um órgão público que presta serviços diretamente à 

sociedade, como o endereço, horários e telefones de contato. 
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Na seção 3.3.2 foi abordada a transparência passiva das 63 universidades, e, de um modo geral, 

a maior parte delas respondeu aos pedidos. Indubitavelmente, as universidades parecem 

comprometidas com a transparência passiva, e os dados revelaram uma alta porcentagem de 

resposta dentro da população estudada. Mas o modo como as respostas vieram levantaram 

outras questões, revelando aspectos até então ocultos, como a interpretação errônea do que foi 

perguntado ou o envio de inúmeros arquivos, em formatos variados, complexos e não amigáveis 

para perguntas consideradas básicas e simples.  

 

Diante desse quadro, aqui também foi necessário criar indicadores, dispostos em uma escala de 

pontuação, que se adequassem ao material que se recebia, visto que ‘responder no prazo’ não 

era mais o único critério que deveria ser pontuado. O resultado foi que, nessa etapa, a quantidade 

de universidades acima da média estabelecida foi maior que na etapa anterior: 45 instituições, 

cerca de 71% do grupo. 

 

Apesar de nesse caso existir nos órgãos públicos a figura do e-SIC físico, responsável 

institucionalmente por esse tipo de demanda, o que se destacou nessa etapa foi a necessidade, 

por parte das instituições, de maior refinamento e preocupação com o que será restituído ao 

cidadão em resposta à sua demanda. Conforme mencionando anteriormente, responder no prazo 

não deve ser a única variável a ser considerada pela instituição quando se deparar com uma 

solicitação de informação. 

 

Como se depreende, muitos pontos negativos e em discordância com os normativos existentes 

foram encontrados em cada etapa, constituindo verdadeiros obstáculos a uma verdadeira 

transparência. A pesquisadora observou em primeira mão as dificuldades de se obter 

informações de um órgão público, seja através de um caminho (ativo) ou de outro (passivo). A 

conclusão a que se chega é a de como pode ser árduo precisar de informação de uma 

universidade, seja pela inexistência do campo ‘Acesso à Informação’ no site institucional, ou 

pela solicitação de informação respondida erroneamente, devido à interpretação de quem a 

recebeu. 

 

Imediatamente as palavras de Mendieta (2012) vieram à mente, quando o autor menciona a 

transparência opaca, uma pseudotransparência, na qual a finalidade não é ajudar o cidadão a 

controlar e a conhecer o governo, mas sim passar a imagem de que o governo está aberto, criar 

uma ilusão de transparência. Isso pode ser constatado quando o órgão público fornece 
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informações isoladas, não integradas, com inúmeras estatísticas desnecessárias, muitos dados 

sem sentido e dezenas de documentos inúteis, exatamente muito do que foi encontrado no 

material levantado. 

 

O terceiro ponto necessário ao objetivo proposto foi analisar e discutir os resultados advindos 

da coleta de dados, conteúdo da quarta seção deste trabalho. Como visto, os resultados de cada 

etapa foram diferentes. Na aferição da transparência ativa, o resultado ficou apertado: 57% das 

universidades ficaram acima da média aritmética simples de 9,63 definida nessa etapa, e 43% 

ficaram abaixo.  

 

Na aferição da transparência passiva, o resultado foi melhor: 71% das universidades ficaram 

acima da média aritmética simples de 4,25 definida nessa etapa, e 29% ficaram abaixo. Quando 

as pontuações de cada universidade foram somadas, os valores resultantes evidenciaram que 

apenas 56% da população de universidades foi considerada transparente. Quase metade do 

grupo, 44%, ficou abaixo da média aritmética simples de 13,87 calculada nessa etapa final.  

 

Dessa forma, considerando como parâmetros todos os instrumentos, etapas e procedimentos 

descritos nesse trabalho, foi possível atender ao objetivo definido e responder à pergunta que 

motivou a elaboração desta dissertação: cerca de um pouco mais da metade das universidades 

federais brasileiras são transparentes (56%).  

 

Chegar à conclusão de que 56% de todas as universidades federais do Brasil pode ser 

considerada transparente, é realmente preocupante. Principalmente por três motivos: (1) quando 

se considera todo o arcabouço normativo existente no país no que se refere ao direito de acesso 

à informação, principalmente após a CF/88, e corroborado pela promulgação da LAI; (2) os 

compromissos formais firmados pelos governos brasileiros na última década com a comunidade 

internacional no que diz respeito a práticas de open government e transparência, como a OGP; 

e (3) a frágil confiança da sociedade brasileira nas instituições públicas e nos governos, 

conforme tanto a literatura quanto pesquisas de opinião demonstram14, confiança essa que 

certamente não será fortalecida diante de ações consideradas não transparentes.  

                                                 
14 Para mais informações, vide Ribeiro (2011), Costa (2012), Bolonha, Almeida e Oliveira (2017), e Santos e 

Hoffmann (2019), e pesquisas de opinião disponíveis em: https://politica.estadao.com.br/blogs/gestao-politica-e-

sociedade/de-promessas-a-reais-transformacoes/; https://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2018/06/197 

1972-partidos-congresso-e-presidencia-sao-instituicoes-menos-confiaveis-do-pais.shtml; http://www.abep. org/ 

blog/noticias/indice-de-confianca-do-brasileiro-nas-instituicoes-e-o-menor-em-dez-anos/. 

http://www.abep/
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Essa realidade ambígua só evidencia a existência de uma transparência formal, amparada por 

lei, decretos e manuais, que na prática não é real, dado que nos mecanismos existentes de 

interação virtual, proporcionada tanto pelo e-SIC quanto pelos sites institucionais de cada 

universidade, tal transação não é bem-sucedida. 

 

De qualquer forma, além de fornecer subsídios para que o objetivo geral fosse atingido – afinal, 

foi possível responder que um pouco mais da metade das universidades federais brasileiras é 

transparente –, o processo de pesquisa também permitiu obter outros achados, em consonância 

com os objetivos específicos delineados, os quais são descritos a seguir.   

 

1. Atualização sobre as abordagens recentes acerca do tema transparência, suas várias 

possibilidades de estudo, e seu emprego basilar em concepções contemporâneas de governo, 

como o Governo Aberto (Open Government) e a Open Government Partnership (OGP), um 

compromisso firmado entre o Brasil e outros países para a promoção de práticas 

governamentais de transparência pública.  

 

2. Constatar que a promoção da Transparência Pública e do Acesso à Informação no governo 

brasileiro, após a CF/88, erigiu-se na elaboração de diversos normativos para a construção de 

ações transparentes, sendo a Lei de Acesso à Informação (LAI) o ápice desse movimento. 

 

3. Obter panoramas parciais de Transparência Ativa e Passiva das 63 universidades federais, os 

quais possibilitaram duas conclusões: 

 

3.1 Inferir que não há relação entre as transparências (Por exemplo: a instituição que obteve 

boa pontuação na transparência ativa também foi bem na análise da transparência passiva?).  

 

Uma suposta relação entre as transparências não se comprovou. Dessa forma, uma instituição 

que obteve boa pontuação na transparência ativa não necessariamente também foi bem 

classificada na análise da transparência passiva. Conforme discussões anteriores, as 11 

primeiras colocadas na etapa da transparência passiva não foram necessariamente as primeiras 

colocadas na transparência ativa, e vice-versa. Uma ou outra instituição até apareceu, mas a 

maioria ficou longe das primeiras colocações, tendo até instituição na penúltima posição numa 

etapa e uma das primeiras em outra. A única ressalva a ser feita diz respeito à terceira e última 
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etapa da pesquisa, a transparência total. No ranking produzido, as cinco primeiras colocadas 

também apareceram entre as 10 primeiras posições na etapa da transparência ativa.  

 

Mas, de modo geral, o fato de uma instituição ter sido bem colocada numa transparência não a 

qualificou automaticamente para os primeiros lugares na outra. No entanto, quando se tratou 

das instituições abaixo da média geral da transparência total, uma relação se confirmou: foram 

instituições que haviam tido pontuações abaixo das respectivas médias de alguma transparência 

ou em ambas. 

 

3.2 Observar onde se situam, geograficamente, as instituições com maior pontuação e as de 

menor pontuação. 

 

Em todas as etapas desta pesquisa o Sudeste liderou, seguido de perto pelo Nordeste. As regiões 

Norte, Sul e Centro-Oeste se revezavam nas últimas posições. E mesmo dentro da região 

Sudeste, houve quem se destacasse: o estado de Minas Gerais. Quanto ao Rio de Janeiro, de 

suas quatro universidades, apenas a UFRJ apareceu melhor posicionada. No entanto, não foi 

identificado o fator ou um conjunto de fatores supostamente responsável pelos resultados 

predominantes da região Sudeste, o que talvez devesse ser melhor investigado em outros 

estudos, com instrumentos adicionais voltados especificamente para o grupo das mais bem 

posicionadas nesse trabalho. Com os achados deste estudo não foi possível fazer nenhuma 

inferência a esse respeito. 

 

4. Obter um panorama geral da transparência da população estudada. 

__________ 

 

Portanto, apesar dos resultados não poderem ser generalizados, uma característica afeta às 

pesquisas qualitativas, o produto resultante desse trabalho – uma avaliação da transparência de 

todas as universidades federais – é importante e útil a gestores públicos para o aumento do 

compromisso com a transparência e cumprimento ao acesso à informação. Visto que o estudo 

é abrangente, inédito e original, os indicadores criados no processo de avaliação de cada etapa 

podem ser replicados a outras instituições governamentais, dado que se baseiam em normas 

preexistentes, como a LAI e o guia da CGU, as quais são aplicáveis aos órgãos do Poder 

Executivo Federal. 
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Ademais, a pesquisa desenvolvida inovou ao estudar um campo inexplorado em outros 

trabalhos, principalmente ao realizar uma avalição abrangente de transparência pública sob as 

duas iniciativas previstas na LAI, ativa e passiva, de uma determinada população de autarquias 

da administração pública federal. Deste modo, a pesquisa teve um caráter censitário, pois 

pesquisou todas as universidades federais do território nacional, sendo capaz de, ao final, 

proporcionar um verdadeiro ‘raio-x’ das universidades brasileiras.  

 

Enfim, o que foi encontrado e relatado em cada etapa deste trabalho não é algo que pareça 

demasiado complexo de operacionalizar uma melhoria, especialmente pelo fato de já existir 

normas e manuais a respeito, com diversas orientações. Assim, algumas sugestões são feitas, a 

começar por uma padronização e unificação de procedimentos internos às instituições e uma 

ação mais efetiva da CGU, assim como usuários cobrando não somente por mais informação, 

mas por uma melhor disponibilização da mesma. Procedimentos internos mais alinhados e 

apurados resultariam em um tratamento global da transparência da instituição, e em relatórios 

de respostas mais acurados, concisos e eficientes, sem necessidade de retrabalho por parte do 

solicitante.  

 

Quanto à atuação da CGU, o ‘5º Relatório Anual sobre a implementação da Lei nº 12.527/11’, 

da CGU (BRASIL, 2018), informa que a Controladoria realizou, em 2017, a sexta edição do 

‘Encontro RedeSIC’, um evento cuja programação inclui oficinas e palestra que abordaram 

temas como fluxos e tramitação de pedidos de acesso à informação; qualidade na aplicação da 

LAI; políticas de dados abertos; o aprimoramento da transparência em âmbito local; exceções 

da LAI e a Lei de Acesso à Informação para iniciantes.  

 

No entanto, o que se propõe aqui para essa autarquia com atual status de Ministério é uma 

atuação mais ampla e frequente, em duas frentes: disponibilizar treinamentos constantes para 

as instituições, para uma melhoria contínua na construção e disponibilização de conteúdo on 

line, e verificar, de forma ininterrupta, o cumprimento das determinações de transparência ativa 

pelas instituições. O STA, recurso existente no sistema e-SIC para verificar esse último ponto, 

parece depender mais da instituição do que da CGU, ao contrário do que se sugere.  

 

Quanto aos usuários, o Quadro 5 deste trabalho, na seção 2.2, traz ações interessantes adotadas 

por parte dos cidadãos usuários dos serviços das agências americanas, como o feedback sobre 

a informação publicada, o provimento de inputs sobre qual informação deve ser priorizada e a 
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avaliação da qualidade do que é publicado. Isso revela que “agir com transparência significa 

criar as condições para o acesso às informações da Administração Pública, com as devidas 

orientações sobre os procedimentos que devem ser realizados” (OHLWEILER, 2016, p. 49), e 

com a participação de diversos interessados, atuando juntos para o aprimoramento de estruturas 

preexistentes.   

 

Obviamente, a construção desta pesquisa apresenta limitações, das quais se destaca quatro. A 

primeira refere-se ao conjunto de autarquias selecionadas. Entende-se que as considerações 

finais da pesquisa não podem ser generalizadas aos portais de outras instituições federais no 

Brasil, constituindo um retrato num dado momento de uma população. Portanto, representaram 

apenas o fenômeno observado num dado momento no tempo e num determinado contexto.  

 

A segunda limitação refere-se à celeridade das mudanças das novas tecnologias de informação 

e das próprias informações e serviços disponibilizados nos portais, cada vez mais dinâmicos e 

demandados pela sociedade. Conforme Cruz, Silva e Spinelli (2016) verificaram, a promoção 

de uma transparência governamental também se concretiza através de um ininterrupto 

aprimoramento do site, o que pode ter ocorrido desde o período de levantamento dos dados para 

esta pesquisa.  

 

A terceira diz respeito à própria construção de instrumentos com pontuação delimitada pela 

pesquisadora durante o percurso metodológico, com os dados em mãos, visto que pode ter 

havido subjetividade na pontuação e na interpretação de tais dados. A quarta limitação concerne 

aos meses em que a coleta de dados da pesquisa foi realizada: janeiro e fevereiro. Usualmente, 

nesses meses o corpo de servidores das universidades está em férias, o que pode ter impactado 

a qualidade e o atendimento das solicitações no e-SIC. 

 

Como oportunidade de estudos futuros, orienta-se o aprofundamento da pesquisa em cinco 

temas: (1) repetição de toda a pesquisa nas demais instituições de ensino superior ligadas ao 

MEC mas não abarcadas aqui, como as universidades estaduais, municipais e os institutos 

federais com cursos de nível superior; (2) análise da influência do fator geográfico nas 

instituições com maior pontuação e nas de menor pontuação – por exemplo: ‘por que as 

universidades da região Sudeste foram as melhores classificadas em todas as transparências?’; 

(3) aplicação das escalas criadas a outros órgãos da esfera federal, a par do que foi feito ao 

avaliar a transparência ativa da CGU; (4) verificar se há relação entre as transparências ativa e 
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passiva de algumas instituições observadas neste trabalho – pode ser que nos poucos casos onde 

a instituição obteve boa pontuação nas duas etapas, os assuntos ligados ao cumprimento da  

transparência estabelecida na LAI sejam conduzidos por algum setor específico, de forma 

unificada e alinhada à gestão estratégica da instituição; (5) repetição da etapa da transparência 

passiva em outros meses do ano, visto que usualmente janeiro e fevereiro são meses de férias 

nas universidades e, portanto, seu quadro de servidores fica reduzido. 

 

Em suma, o que se intui é que, apesar da existência de uma lei forte, ampla e importante, ainda 

há uma cultura de não prestação das informações, mesmo que sejam básicas, como os horários 

de atendimento da instituição, os telefones de contato, ou a quantidade total de alunos 

matriculados na graduação. Como se depreende, são informações elementares, e não dados de 

alguma política pública cuja divulgação imprópria traga prejuízos incalculáveis ao país. 

 

Essa contradição revela que o pleno acesso a informações ainda tem um longo caminho na 

democracia brasileira, e que um texto legal, por si só, não é capaz de demolir estruturas arcaicas 

de guarda dos dados produzidos pelos órgãos governamentais. De qualquer forma, nesse 

caminho não há mais retorno, e, apesar de longo, vem sendo traçado, mesmo que a pequenos 

passos; caberá à sociedade, mais do que nunca antes, agir de maneira mais incisiva e 

participativa nessa questão. Aliás, como proposto no conceito de Open Governent em seu pilar 

‘Participação’ – uma sociedade que é chamada não apenas a opinar, mas também a propor 

soluções, atuar como um ator principal diante de suas demandas, não como um coadjuvante. 

Pois relegar tal responsabilidade apenas a outros atores parece não estar mais funcionando. 

__________ 

Observações: 

 

Enquanto essa pesquisa era finalizada, duas notícias relacionadas ao escopo desse trabalho 

tiveram repercussão na mídia nos meses de janeiro e fevereiro de 2019, razão pela qual são 

mencionadas abaixo: 

 

1. No dia 23 de janeiro de 2019 foi assinado pelo Vice-Presidente da República Hamilton 

Mourão o Decreto Federal nº 9.690/2019, que alterou pontos do Decreto que 

regulamenta a LAI em nível federal, ampliando o rol de pessoas autorizadas a impor 

sigilo ultrassecreto a dados públicos. Antes, somente chefes do Executivo e membros 

das Forças Armadas podiam fazer esse tipo de classificação, mas a alteração passou a 
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permitir que servidores comissionados fizessem isso. Após uma ampla divulgação na 

mídia a respeito, com uma conotação negativa, o presidente Jair Messias Bolsonaro 

revogou o supracitado Decreto cerca de um mês depois, no dia 27 de fevereiro de 

201915. 

2. O governo do presidente Jair Bolsonaro anunciou novas diretrizes na área educacional, 

quanto à disponibilização dos recursos orçamentários do Ministério da Educação 

(MEC) às universidades federais. A proposta é concentrar os recursos na modernização 

da rede pública do ensino fundamental e do ensino médio, e incentivar as universidades 

federais a buscarem fontes alternativas de financiamento para viabilizar sua expansão16. 

A ideia é reduzir gradativamente o peso dos recursos da União na manutenção das 

universidades federais, à medida que elas aumentarem a receita com recursos próprios.  
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APÊNDICE A – RELAÇÃO DE NÚMEROS DE PROTOCOLO DO E-SIC 

 

Quadro 26: Relação de números de protocolo do e-SIC 

Nº Instituição Sigla Estado 
Protocolo da Solicitação 

de Informação no e-SIC 

1 
Fundação Universidade Federal de 

Rondônia 
UNIR Rondônia 23480.000673/2019-28 

2 Universidade Federal da Bahia UFBA Bahia 23480.000674/2019-72 

3 Universidade Federal da Fronteira Sul UFFS 

Rio Grande do 

Sul/Santa 

Catarina/Paraná 

23480.000676/2019-61 

4 
Universidade Federal da Grande 

Dourados 
UFGD Mato Grosso do Sul 23480.000677/2019-14 

5 Universidade Federal da Paraíba UFPB Paraíba 23480.000681/2019-74 

6 Universidade Federal de Alagoas UFAL Alagoas 23480.000682/2019-19 

7 Universidade Federal de Alfenas UNIFAL Minas Gerais 23480.000685/2019-52 

8 
Universidade Federal de Campina 

Grande 
UFCG Paraíba 23480.000688/2019-96 

9 Universidade Federal de Goiás UFG Goiás 23480.000689/2019-31 

10 Universidade Federal de Itajubá UNIFEI Minas Gerais 23480.000690/2019-65 

11 Universidade Federal de Juiz de Fora UFJF Minas Gerais 23480.000692/2019-54 

12 Universidade Federal de Lavras UFLA Minas Gerais 23480.000693/2019-07 

13 Universidade Federal de Mato Grosso UFMT Mato Grosso 23480.000694/2019-43 

14 
Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul 
UFMS Mato Grosso do Sul 23480.000696/2019-32 

15 Universidade Federal de Minas Gerais UFMG Minas Gerais 23480.000698/2019-21 

16 Universidade Federal de Ouro Preto UFOP Minas Gerais 23480.000700/2019-62 

17 Universidade Federal de Pelotas UFPEL Rio Grande do Sul 23480.000701/2019-15 

18 Universidade Federal de Pernambuco UFPE Pernambuco 23480.000703/2019-04 

19 Universidade Federal de Roraima UFRR Roraima 23480.000704/2019-41 

20 
Universidade Federal de Santa 

Catarina 
UFSC Santa Catarina 23480.000705/2019-95 

21 Universidade Federal de Santa Maria UFSM Rio Grande do Sul 23480.000706/2019-30 

22 Universidade Federal de São Carlos UFSCar São Paulo 23480.000707/2019-84 

23 
Universidade Federal de São João del-

Rei 
UFSJ Minas Gerais 23480.000708/2019-29 

24 Universidade Federal de São Paulo UNIFESP São Paulo 23480.000709/2019-73 

25 Universidade Federal de Sergipe UFS Sergipe 23480.000710/2019-06 

26 Universidade Federal de Uberlândia UFU Minas Gerais 23480.000711/2019-42 

27 Universidade Federal de Viçosa UFV Minas Gerais 23480.000712/2019-97 

28 Universidade Federal do ABC UFABC São Paulo 23480.000713/2019-31 

29 Universidade Federal do Acre UFAC Acre 23480.000714/2019-86 

30 Universidade Federal do Amapá UNIFAP Amapá 23480.000716/2019-75 

31 Universidade Federal do Amazonas UFAM Amazonas 23480.000717/2019-10 

32 Universidade Federal do Cariri UFCA Ceará 23480.000718/2019-64 

33 Universidade Federal do Ceará UFC Ceará 23480.000719/2019-17 

34 
Universidade Federal do Espírito 

Santo 
UFES Espírito Santo 23480.000720/2019-33 

35 
Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro 
UNIRIO Rio de Janeiro  23480.000721/2019-88 
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Protocolo da Solicitação 

de Informação no e-SIC 

36 Universidade Federal do Maranhão UFMA Maranhão 23480.000722/2019-22 

37 
Universidade Federal do Oeste da 

Bahia 
UFOB Bahia 23480.000723/2019-77 

38 
Universidade Federal do Oeste do 

Pará 
UFOPA Pará 23480.000724/2019-11 

39 Universidade Federal do Pampa UNIPAMPA Rio Grande do Sul 23480.000725/2019-66 

40 Universidade Federal do Pará UFPA Pará 23480.000726/2019-19 

41 Universidade Federal do Paraná UFPR Paraná 23480.000728/2019-08 

42 Universidade Federal do Piauí UFPI Piauí 23480.000730/2019-79 

43 
Universidade Federal do Recôncavo 

da Bahia 
UFRB Bahia 23480.000732/2019-68 

44 
Universidade Federal do Rio de 

Janeiro  
UFRJ Rio de Janeiro 23480.000733/2019-11 

45 Universidade Federal do Rio Grande FURG Rio Grande do Sul 23480.000737/2019-91 

46 
Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte 
UFRN Rio Grande do Norte 23480.000740/2019-12 

47 
Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul 
UFRGS Rio Grande do Sul 23480.000742/2019-01 

48 Universidade Federal do Sul da Bahia UFSB Bahia 23480.000746/2019-81 

49 

Universidade Federal do Sul e Sudeste 

do Pará (no site do MEC está escrito 

Sudoeste) 

UNIFESSPA Pará 23480.000748/2019-71 

50 Universidade Federal do Tocantins UFT Tocantins 23480.000750/2019-40 

51 
Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro 
UFTM Minas Gerais 23480.000751/2019-94 

52 
Universidade Federal do Vale do São 

Francisco 
UNIVASF Pernambuco/Bahia/Piauí 23480.000752/2019-39 

53 Universidade Federal Fluminense UFF Rio de Janeiro 23480.000753/2019-83 

54 
Universidade Federal Rural da 

Amazônia 
UFRA Pará 23480.000755/2019-72 

55 
Universidade Federal Rural de 

Pernambuco 
UFRPE Pernambuco 23480.000756/2019-17 

56 
Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro 
UFRRJ Rio de Janeiro 23480.000757/2019-61 

57 
Universidade Federal Rural do Semi-

Árido 
UFERSA Rio Grande do Norte 23480.000758/2019-14 

58 
Universidade Federal Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri 
UFVJM Minas Gerais 23480.000759/2019-51 

59 
Universidade Federal de Ciências da 

Saúde de Porto Alegre 
UFCSPA Rio Grande do Sul 23480.000761/2019-20 

60 

Unilab (Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira) 

UNILAB Ceará/Bahia 23480.000762/2019-74 

61 Universidade de Brasília UNB Brasília 23480.000763/2019-19 

62 
Universidade Federal da Integração 

Latino Americana 
UNILA Paraná 23480.000764/2019-63 

63 
Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná 
UTFPR Paraná 23480.000765/2019-16 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 


