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Resumo

O objetivo principal da pesquisa foi avaliar a qualidade das informações disseminadas pelos 
portais  Orçamento  Brasil  e  Orçamento  da  União,  mantidos  pelo  Congresso  Nacional,  no 
sentido da sua contribuição para a  transparência efetiva do processo orçamentário.  Como 
objetivos  secundários,  a  intenção  foi  contribuir  para:  (1)  a  discussão  sobre  transparência 
formal, aparente e efetiva; (2) o desenvolvimento e a aplicação de instrumentos operacionais 
para a mensuração da transparência orçamentária; (3) a avaliação da qualidade da informação 
em sítios eletrônicos de governo. A abordagem metodológica foi um estudo multicaso do tipo 
avaliativo.  Como  instrumentos  de  pesquisa  utilizou-se  levantamento  telemático  e 
bibliográfico,  bem como um questionário de avaliação.  Esse questionário foi elaborado a 
partir  do  Open  Budget  Questionnaire  (que  compõe  o  Index  of  Budget  Transparency,  da 
organização International Budget Partnership), complementado por trabalhos sobre qualidade 
da informação. A análise dos resultados da pesquisa indicam que ainda há sérias limitações no 
tocante  à  qualidade  das  informações  providas,  do  ponto  de  vista  da  promoção  da 
transparência  orçamentária  efetiva.  As  maiores  deficiências  encontradas  nos  itens  de 
informação avaliados  foram nos quesitos  linguagem e formato.  A pesquisa aponta para a 
necessidade de se traduzir a informação disponível nos portais de modo a alcançar um público 
mais amplo.  Isso deve ser feito,  no entanto,  considerando as especificidades dos diversos 
usuários potenciais dos portais. Um uso mais eficaz da segmentação por público-alvo poderia 
ser  uma  forma  de  atender  os  dois  requisitos.  Ademais,  reflete-se  no  trabalho  para  a 
necessidade de inserir a coleta e a produção da informação e sua disseminação na Web, por 
meio dos portais eletrônicos, em uma política pública de informação. No âmbito do Poder 
Legislativo, essa política é uma das formas de materializar seu dever de fiscalizar o Executivo 
e, ao mesmo tempo, ser responsivo à sociedade. Na perspectiva desse trabalho, somente a 
implementação  dessa  política  pode  levar  a  uma  transparência  orçamentária  efetiva.  E  a 
Internet pode ser uma ferramenta de grande utilidade para a consecução desse fim.

Palavras-chave: orçamento  público;  fiscalização  orçamentária;  transparência  pública; 
sistemas de informação; portais eletrônicos; governo eletrônico; Internet.
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Introdução

Em um país que convive, simultaneamente, com um alto grau de mazelas sociais e 

uma alta carga tributária, como o Brasil, há uma tensão permanente entre duas forças: uma 

atuando no sentido de tornar o Estado um agente de políticas redistributivas, amenizando 

assim a desigualdade social; outra, induzindo o Estado a políticas de estímulo aos processos 

produtivos, que pode passar, inclusive, pela redução da carga tributária.

Um fato inelutável é que uma força interfere na outra: caso se decidisse aumentar 

as  despesas  com políticas  sociais  e  as  receitas  permanecessem constantes,  um corte  nos 

investimentos seria necessário, e alguns processos produtivos seriam afetados. Inversamente, 

se  um  processo  produtivo  fosse  desonerado,  as  receitas  provenientes  da  arrecadação 

diminuiriam e programas sociais poderiam ser prejudicados.

Outra constatação é  que essa tensão passa pelo  processo orçamentário:  ele  ao 

mesmo tempo  segue  a  dinâmica  sócio-econômica  e  nela  interfere.  De  fato,  o  orçamento 

público é objeto de interesse social, por retratar o que será realizado pelo Estado em favor de 

toda coletividade; de interesse do Parlamento, que é responsável pelo conjunto de ações que 

aprova e sobre as quais deve exercer controle; e de interesse da Administração Pública (Poder 

Executivo), que realizará a gama de ações aprovadas, desde a regular arrecadação de todas as 

receitas à legítima contratação de cada despesa (SILVA, 2007 apud SOUSA, 2008).

Portanto,  o  processo  orçamentário  tem dimensões  econômicas  e  sociais.  Além 

disso, por estar envolvido em um conflito de interesses, possui também dimensões políticas e 

jurídicas. Essa visão é corroborada por Loureiro e Abrucio (2009): “(n)ão é possível entender 

as decisões de política econômica, a elaboração do Orçamento Público, a definição do sistema 

tributário, para ficar em três tópicos básicos, sem entender o inter-relacionamento que têm 

com o sistema político democrático” (p. 2).

Para uma análise mais realista do processo orçamentário é necessário considerar 

que  sociedade  brasileira  é  marcada  por  graves  e  sucessivos  escândalos  de  corrupção, 

envolvendo  desvios,  malversação  e  ineficiência  na  aplicação  dos  recursos  públicos.  Tal 

contexto exige mecanismos de controle mais  eficazes,  até  por uma questão de resgate da 

legitimidade da política e dos políticos.
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Devido à sua importância, o tema da transparência e do controle ganha cada vez 

mais  destaque  na  área  acadêmica.  Segundo  Galtung  (apud Speck,  2002),  “um  recente 

levantamento constatou que,  somente de 1990 até 2000, houve 2 mil publicações sobre o 

assunto [corrupção]”. E não houve apenas um aumento quantitativo da pesquisa, mas também 

qualitativo, pois os escritos passaram a se basear em modelos teóricos, complementados com 

observações empíricas e estudos de caso (SPECK, 2002).

Também fora do ambiente acadêmico, ocorre, nos movimentos sociais e na mídia, 

“uma diferença notável em relação às campanhas contra a corrupção do passado [...]”, pois 

“existe uma preocupação maior com o combate a suas causas estruturais  e institucionais” 

(SPECK, 2002, p. 18). Prossegue Speck:
Há  uma  preocupação  mais  sistemática  com  a  vitalização  dos  mecanismos  de 
controle  existentes,  incluindo as  instituições  públicas  responsáveis  pelo  controle 
interno e externo, mas igualmente atores, como a mídia, organizações da sociedade 
civil e setores da iniciativa privada (2002, p. 18).

Há fortes indicativos de que as instituições públicas de controle,  isoladamente, 

são incapazes de coibir a corrupção. Haja vista que, mesmo com a criação de várias normas 

legais e órgãos de controle1, ocorreram inúmeros casos de desvios de recursos públicos para 

fins privados:
Os recorrentes escândalos da administração pública brasileiros nos levam a crer que há 
uma limitação entre a transparência instalada na administração pública e o controle 
social  exercido até  então,  ou em ambos.  Esforços regulatórios por parte  do Estado 
como  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  marco  legal  da  tentativa  de  melhoria  na 
responsabilização e transparência pública no Brasil, parecem não ter sido suficientes 
para estancar a sangria dos recursos públicos (CARLOS et al., 2008, p. 2).

Sabe-se que o ciclo orçamentário é complexo,  o que pode torná-lo obscuro e, 

assim, uma potencial fonte de corrupção. Isso leva à necessidade de sua decodificação para 

ampliar o entendimento pelas instituições governamentais,  organizações da sociedade civil, 

enfim, por todos os atores envolvidos na fiscalização e controle das contas públicas. Nesse 

sentido Mello  et al.  afirmam: “o conhecimento do processo orçamentário, seus prazos, sua 

forma  de  tramitação  e  execução  dos  gastos  e  a  prestação  de  contas  é  de  fundamental 

importância para o controle social e o combate à corrupção” (MELLO et al., 2002, p. 172).

Dentre  esses  atores,  o  Congresso Nacional  tem papel  chave.  Ele  tem o  dever 

constitucional de fiscalizar o Executivo, inclusive no que tange às contas públicas. Ademais, 

ele tem, do ponto de vista democrático, a obrigação de ser responsivo à sociedade.
1 A Lei de Responsabilidade Fiscal e a Controladoria-Geral da União são exemplos significativos.
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Seguindo essa linha preventiva de controle da corrupção no âmbito do orçamento 

público,  a  transparência  orçamentária,  embora  não seja  condição  suficiente,  certamente  é 

condição necessária, afinal:
Quando quem tem poder dá transparência ao seu exercício, ela tem o condão de 
permitir  que  o  poder  se  transforme.  Porque  o  poder,  ao  tornar-se  transparente,  
submete-se à crítica, ao escrutínio público e, por conseguinte, ao controle social, da 
parte daqueles sobre os quais o poder se exerce (GOMES FILHO, 2005, p. 5).

Nesse  sentido,  foi  desenvolvido  o  “índice  de  transparência  do  orçamento”2, 

também de  autoria  do  Projeto  Internacional  de  Orçamento. Esse  índice  mede,  de  forma 

comparável, o grau de acessibilidade e utilidade da informação de governos nacionais com 

respeito às finanças públicas, receitas e despesas (INTERNATIONAL BUDGET PROJECT, 

2002; INTERNATIONAL BUDGET PARTNERSHIP, 2007a e 2007b).

A aplicação  desse  índice  em  um  grupo  de  cinco  países  da  América  Latina, 

incluindo o  Brasil,  revelou que  eles  estão  falhando na transparência  dos  gastos  públicos. 

Destaca-se  aqui  uma  das  conclusões  do  estudo:  a  ineficácia  na  produção  de  informação 

acessível e atualizada acerca do uso dos recursos públicos (INTERNATIONAL BUDGET 

PROJECT, 2002).

Tal constatação é, em tempos em que se vive a chamada “Era da Informação”, 

aparentemente  paradoxal.  Afinal,  as  novas  tecnologias  da  informação  e  da  comunicação 

(NTIC) apresentam grande potencial, principalmente a partir da 'explosão' da Internet, com 

ênfase  nos  últimos  dez  anos.  Essa  tese  é,  ressalta-se,  compartilhada  pela  maior  parte  da 

literatura sobre o tema (UNITED NATIONS, 2004).

Esse  'potencial  informacional  e  comunicacional'  da  Internet  se  dá  por  vários 

motivos,  dos quais  dois serão destacados:  redução dos  custos de transação e aumento da 

disponibilidade. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE, 

em 2005: 
vinte  e  um por  cento  (32,1  milhões)  da  população  de  10  anos  ou  mais  de  idade 
acessaram pelo menos uma vez a Internet em algum local - domicílio, local de trabalho, 
estabelecimento de ensino, centro público de acesso gratuito ou pago, domicílio de 
outras pessoas ou qualquer outro local – por meio de microcomputador (IBGE, 2007).

Pesquisa mais recente, promovida pelo IBOPE/NetRatings, estima que o número 

de brasileiros com acesso à Internet superou a barreira dos 40 milhões:

2 Index of Budget Transparency.
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O número de pessoas com acesso à internet  no Brasil  ultrapassou a barreira  de 40 
milhões de pessoas,  segundo o IBOPE//NetRatings.  Os dados relativos ao primeiro 
trimestre  de  2008  revelam  que  41,5  milhões  de  pessoas  com  16  anos  ou  mais 
declararam  ter  acesso  à  internet  em  qualquer  ambiente  (casa,  trabalho,  escola, 
cybercafés, bibliotecas, entre outras possibilidades) (ITWEB, 2008). 

Em que  pese  a  exclusão  digital  ainda  presente,  mas  considerando  a  evolução 

demonstrada (acréscimo de quase 10 milhões de usuários em apenas três anos, um incremento 

bruto de cerca de 31%3), o público da Internet não deve ser desprezado. Ademais, a Internet é 

um meio complementar de provimento de informação e comunicação. Ele não exclui outro 

meios e formatos e, além disso, traz algumas vantagens em relação a eles.

A facilidade de acesso a um sítio eletrônico4 é comparável a fazer uma ligação. E 

um acesso à Internet pode ser até mais barato do que, por exemplo, uma ligação interurbana. 

Além disso,  o tempo na obtenção de uma informação que já está disponível em um sítio 

eletrônico é bem mais baixo do que, por exemplo, postar uma correspondência a um órgão 

público e aguardar a resposta. Finalmente, um sítio eletrônico está disponível vinte e quatro 

horas por dia, sete dias por semana. Tal disponibilidade não se verifica, em geral, nos outros 

canais de comunicação.

Por  outro  lado,  a  existência  de  um sítio  ou  portal  eletrônico  não  é  condição 

suficiente  para  um pleno  acesso  à  informação.  Ou seja,  o  acesso  ao  sítio  eletrônico não 

significa, necessariamente, acesso à informação. Nessa linha, Garcia (2006) argumenta:
Tornar  disponíveis  conteúdos  informacionais,  sem  dúvida,  não  é  suficiente  para  a 
utilização plena destes recursos disponibilizados para a sociedade. [...] Desde o nível de 
dificuldade  ou  facilidade  na  operação  de  máquinas  digitais,  até  fatores  sociais, 
políticos, econômicos, educacionais, de diferenças físicas ou cognitivas, entre outros, 
impedem as pessoas a um acesso pleno à informação.

Portanto, os portais eletrônicos de governo, embora não sejam garantia de acesso 

pleno à informação, apresentam considerável potencial. No entanto, é necessário, para esse 

potencial se realizar, que eles sejam vistos como parte de uma política pública de informação, 

não apenas como 'marcos virtuais' na Web. E, como política pública, os portais devem ser 

submetidos  a  avaliações  sistemáticas  e  criteriosas,  para  que  falhas  e  omissões  sejam 

encontradas e sanadas.

3 Segundo também o IBGE (2009), a  população estimada em 2005 era  de  183.989.711; em 2008, 189.612.814.  Isso representa um 
crescimento populacional de 5.623.103. Portanto, mesmo considerando o aumento da população, a variação positiva da taxa de acesso à  
Internet foi significativa.

4 Acesso na acepção stricto sensu, ou seja, não se considera, nessa comparação, a navegação, busca e demais formas de interação com o  
sítio eletrônico.
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Nesse sentido, no âmbito do Congresso Nacional, foram construídos os portais 

eletrônicos Orçamento Brasil5 (da Câmara dos Deputados, implantado em 2007) e Orçamento 

Federal6 (do Senado Federal, implantado em 2005). Esses portais foram projetados justamente 

com o propósito de produzir e disseminar informações acerca do processo orçamentário. 

A partir do exposto, o  objetivo principal da pesquisa foi avaliar a qualidade das 

informações  disseminadas  pelos  portais  Orçamento  Brasil  e  Orçamento Federal,  mantidos 

pelo  Congresso  Nacional,  no  sentido  da  sua  contribuição  para  a  transparência  efetiva  do 

processo orçamentário.

Como objetivos secundários, espera-se contribuir para:

• a discussão sobre transparência formal, aparente e efetiva;

• o  desenvolvimento  e  a  aplicação  de  instrumentos  operacionais  para  a 

mensuração da transparência orçamentária;

• a avaliação da qualidade da informação em sítios eletrônicos de governo.

A justificativa da pesquisa se dá em três perspectivas: (1) pertinência às linhas de 

pesquisa do Programa de Pós-Graduação do Cefor , (2) missão legal e (3) missão política do 

Congresso Nacional e do TCU.  As perspectivas (2) e (3) devem ser consideradas pelo fato de 

ser um curso na área de “instituições e processos políticos do Legislativo”. Com relação à 

perspectiva (1) – pertinência às linhas de pesquisa, o tema da pesquisa proposta se insere 

diretamente em duas das linhas do curso:

• fiscalização e controle da administração pública;

• orçamento público.

Quanto à missão legal – perspectiva (2) – a justificativa se dá tanto pelas normas 

constitucional quanto infra-constitucional. É atribuição do Congresso Nacional, estabelecida 

pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), na seção II, art 48, caput c/c inciso II: 

Dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre: plano 
plurianual,  diretrizes  orçamentárias,  orçamento  anual,  operações  de  crédito,  dívida 
pública e emissões de curso forçado. 

Além disso, o art. 74 inclui o Poder Legislativo como integrante do sistema de 

controle interno, o qual tem como atribuições (incisos I, II, III e IV):

5 http://www2.camara.gov.br/orcamentobrasil   
6 Esse portal dá acesso, via Internet, ao sistema Siga Brasil. Como esse sistema é o carro-chefe do portal, por vezes este é conhecido 

também como Siga Brasil. Endereço: http://www9.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado

http://www2.camara.gov.br/orcamentobrasil
http://www9.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado
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• avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas 
de governo e dos orçamentos da União;

• comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem 
como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

• exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e 
haveres da União;

• apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Também  a  legislação  infra-constitucional  reafirma  as  atribuições  do  Poder 

Legislativo em relação ao ciclo orçamentário. Merece destaque a Lei da Responsabilidade 

Fiscal (BRASIL, 2000), que dá grande ênfase à publicidade e à transparência. Como destaca 

CULAU  e FORTIS (2006, p. 2):

[...]  em  particular,  o  capítulo  IX,  intitulado  “Da  transparência,  Controle  e 
Fiscalização” define os instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais 
deverá  ser  dada  ampla  divulgação,  inclusive  em  meios  eletrônicos  de  acesso 
público.

Portanto, o Poder Legislativo e, em particular, o Congresso Nacional deve, por 

atribuição  constitucional,  participar  do  ciclo  orçamentário,  nas  etapas  de  elaboração  da 

legislação e de fiscalização e controle.

Finalmente, em relação aos aspectos políticos – perspectiva (3), a justificativa da 

pesquisa  se  dá  pela  própria  visão  moderna de  democracia,  baseada  na  ampliação  da 

transparência,  da  'responsabilização'  dos  agentes  públicos  (accountability)  e  do  controle 

social.  O Poder Legislativo Federal,  como a instituição política representativa máxima do 

povo,  deve  com  ele  compartilhar  as  informações  geradas  nos  processos  legislativo  e 

orçamentário.

Considerações Metodológicas

Do ponto de vista metodológico, este estudo divide-se em duas partes. A primeira, 

que abrange os capítulos 1, 2 e 3, consiste numa revisão da literatura, na qual os conceitos 

relevantes  à  temática  “transparência  orçamentária”  são  estudados.  Nesse  sentido,  são 

apresentados,  discutidos  e  relacionados  conceitos  tais  como  transparência,  accountability, 
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acesso à informação, direito à informação, governo eletrônico e processo orçamentário. Essa 

revisão foi necessária para: definir, contextualizar e justificar a necessidade de avaliação da 

transparência  orçamentária;  compreender  o  potencial  do  uso  das  novas  tecnologias  da 

informação e da comunicação (NTIC) pelos governos para a transparência e a accountability; 

entender  o funcionamento  do processo orçamentário  brasileiro  e  perceber  a  existência  de 

déficits democráticos, bem como a importância do Legislativo para reverter esse processo.

A segunda parte foi um estudo de casos múltiplos, de natureza exploratória. Esse 

estudo teve como objeto os portais eletrônicos de Orçamento Público do Congresso Nacional: 

Orçamento Brasil, da Câmara dos Deputados e Orçamento Federal, do Senado.

André  (2008)  adverte  que  o  estudo de  caso  “não é  um método  específico  de 

pesquisa,  mas  uma  forma  particular  de  estudo”  (p.  16).  Citando  Stake  (1994),  a  autora 

complementa: “Estudo de caso não é uma escolha metodológica, mas uma escolha do objeto a 

ser estudado” (p. 16). Ademais, o conhecimento gerado a partir de um estudo de caso é mais 

concreto e mais contextualizado do que o derivado de outras pesquisas. Mais concreto porque 

se  configura  como  um  conhecimento  que  encontra  eco  em  nossa  experiência.  Mais 

contextualizado porque nossas experiências estão enraizadas num contexto,  assim como o 

conhecimento nos estudos de caso (ANDRÉ, 2008).

No  entanto,  ressalta-se  também  que  o  estudo  de  caso  “é  o  estudo  da 

particularidade de um caso singular [no caso do trabalho, de dois casos], levando a entender 

sua atividade dentro de importantes circunstâncias” (STAKE apud ANDRÉ, 2008). Portanto, 

o estudo de caso tem natureza qualitativa e seus resultados não podem ser automaticamente 

estendidos, nem mesmo para casos semelhantes.

Organização do trabalho

O trabalho está organizado da seguinte forma. No capítulo 1, são apresentados e 

discutidos conceitos relacionados à transparência e à accountability, dentro da perspectiva da 

legitimidade democrática. A seguir, no capítulo 2, esse conceitos são associados à questão do 

governo eletrônico, ou seja, do uso das NTIC pelos governos e dos seus potenciais e limites.  
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No capítulo 3, um resumo do processo orçamentário é apresentado; é feita uma retrospectiva 

crítica desse processo, onde déficits de transparência e  accountability são levantados; ainda 

nesse capítulo, é apresentado o conceito de transparência orçamentária e são discutidos alguns 

aspectos relativos à sua avaliação. Mais adiante, no capítulo 4, é apresentado o estudo de 

casos múltiplos, envolvendo os portais de orçamento do Congresso Nacional. Finalmente, são 

apresentadas as conclusões do trabalho.
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 1 Democracia, Accountability e Transparência

 1.1 Democracia, accountability e transparência na Administração Pública

Para  Abrucio  e  Loureiro  (2004),  a  democracia  contemporânea  pode  ser 

caracterizada pela busca de três ideais:
Primeiro: o governo deve emanar da vontade popular, que se torna a principal fonte de 
soberania. Segundo: os governantes devem prestar contas ao povo, responsabilizando-
se perante ele, pelos atos ou omissões cometidos no exercício do poder. E, terceiro: o 
Estado deve ser regido por regras que delimitem seu campo de atuação em prol da 
defesa de direitos básicos dos cidadãos, tanto individuais como coletivos (p. 7).

A cada  um  destes  ideais  democráticos  correspondem  mecanismos  que  visam 

garantir  a  accountability  democrática,  que eles definem como (LOUREIRO e ABRUCIO, 

2004, p. 52):
um processo  institucionalizado  de  controle  político  estendido  no  tempo  (eleição  e 
mandato)  e  no  qual  devem  participar,  de  um  modo  ou  de  outro,  os  cidadãos 
organizados  politicamente.  Para  tanto,  são  necessárias  regras  e  arenas  nas  quais  a  
accountability   é exercida, além de práticas de negociação ampliadas entre os atores, 
para tornar mais públicas e legítimas as decisões.

 O conceito de  accountability é bidimensional,  como explica Carneiro (2004): 

envolve capacidade de resposta  7   (answerability) e capacidade de punição (enforcement). 

A  capacidade  de  resposta  diz  respeito  “à  obrigação  dos  oficiais  públicos 

informarem e explicarem seus atos” (p. 2).  Ao mesmo tempo, as “agências de accountability” 

precisam ter capacidade (enforcement) de “impor sanções e perda de poder para aqueles que 

violarem os deveres públicos” (p. 2).

Na verdade, a própria sociedade tem poder de enforcement, na medida em que tem 

o poder de punir, nas eleições, os políticos que não atenderam suas expectativas. No entanto, 

como afirmam Loureiro  e  Abrucio  (2004),  o  processo  eleitoral  é  “incapaz  de  garantir  o 

controle completo dos governantes”. Na mesma linha, Matias-Pereira (2005) argumenta que o 

controle  via  processo  eleitoral  é  “ineficiente,  uma  vez  que  os  resultados  da  competição 

eleitoral dependem de outras instituições políticas” (p. 11). Além disso, durante as eleições, 

7 Encontrado também na literatura sob o termo 'responsividade'.
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não há como identificar uma estratégia coletiva e organizada (O'DONNEL, 1998). Portanto: 

“é preciso constituir instrumentos de fiscalização e participação dos cidadãos nas decisões da 

coletividade durante o mandato dos eleitos” (LOUREIRO e ABRUCIO, 2004, p. 12). Podem 

ser destacados como instrumento de controle 'não-eleitorais' (MATIAS-PEREIRA, 2005):

• controle parlamentar;

• controle de procedimentos no interior da burocracia, através de fiscalização da 

conduta financeira e jurídica dos funcionários e de mecanismos de controle 

externo, como tribunais de contas, auditorias e comissões de inquérito;

• controle social.

O'Donnel (1998) formula um modelo mais abrangente, o qual absorve e estende 

essas formas de controle e analisa a interação entre elas. Nesse modelo, há duas formas de 

accountability: horizontal e vertical.

O autor define accountability horizontal como:
a existência de agências estatais que têm o direito e o poder legal e que estão de fato 
dispostas e capacitadas para realizar ações, que vão desde a supervisão de uma rotina a 
sanções legais ou até o  impeachment contra ações ou emissões de outros agentes ou 
agências do Estado que possam ser qualificadas como delituosas (p. 40).

Portanto,  accountability horizontal  relaciona-se  tanto  ao  controle  parlamentar 

quanto  aos  tradicionais  controles  interno  e  externo.  Na  verdade,  ela  deve  integrar  essas 

diversas formas de controle e os órgãos controladores: 
a accountability horizontal efetiva não é o produto de agências isoladas mas de redes 
de agências que têm em seu cume, porque é ali que o sistema constitucional “se fecha” 
mediante decisões últimas, tribunais [...] comprometidos com essa  accountability (p. 
43).

Accountability vertical  é  definida  por  O'Donnel  (2000)  como:  “eleições, 

reivindicações  sociais  que  possam  ser  normalmente  proferidas,  sem  que  corra  risco  de 

coerção, e cobertura regular da mídia ao menos das mais visíveis dessas reivindicações e de 

atos supostamente ilícitos ou de autoridades públicas” (p. 28).

Alguns autores ainda fazem uma distinção, dentro da accountability vertical, das 

formas eleitorais e não-eleitorais de controle. Essas últimas correspondem à  accountability  

'societal',  definida  por  Smulovitz  e  Peruzzotti  (apud  FIGUEIREDO e  NÓBREGA, 2005) 

como um:
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Mecanismo de  controle  não  eleitoral,  mas  vertical,  que  se  apóia  em ações  de  um 
múltiplo leque de associações cidadãs, movimentos ou da própria mídia ao expor atos 
irregulares do governo, trazer novos temas para a agenda pública ou influenciando ou 
revertendo decisões políticas implementadas por órgãos públicos (p. 7).

Em qualquer  das  formas de  accountability descritas,  a  capacidade de resposta 

deve estar presente. Ela pode se dar de um órgão público em relação ao seu controle interno; 

desse mesmo órgão público em relação ao controle externo do seu poder ou de outro poder; e,  

finalmente, em relação à toda a sociedade. De todo modo, a capacidade de resposta remete 

diretamente aos conceitos de publicidade e transparência. A transparência, entendida como 

visibilidade dos atos emanados pelos agentes do poder público, é precondição para o controle 

dos  governantes  nos  interstícios  eleitorais  (NAURIN  e  FELLOW,  2007;  LOUREIRO  e 

ABRUCIO, 2004).

A questão da visibilidade do poder constitui um importante traço das democracias 

contemporâneas (VALENTE, 2004). De fato, do ponto de vista político, a transparência é uma 

das características que marcam a transição dos Estados despóticos para os democráticos. Nos 

Estados despóticos a informação, como tudo o mais, era propriedade do rei ou imperador, o 

qual não devia nenhuma satisfação aos seus súditos, já que o poder não emanava do povo, 

mas sim do 'direito divino' ou da linhagem real.

À medida que os Estados absolutos caíam, mormente após a Revolução Francesa 

e a Revolução Americana, o desejo de transparência do poder ganhava vida:

Uma das razões da superioridade da democracia diante dos Estados absolutos, que 
tinham revalorizado os arcana imperii8 e defendiam com argumentos históricos e 
políticos  a  necessidade  de  fazer  com que  as  grandes  decisões  políticas  fossem 
tomadas nos gabinetes secretos, longe dos olhares indiscretos do público, funda-se 
na  convicção  de  que  o  governo  democrático  poderia  finalmente  dar  vida  à 
transparência do poder, ao “poder sem máscara” (BOBBIO, 2006, p. 42).

Para Bobbio (2006), a quebra do poder invisível é condição para a consolidação 

da  democracia.  Ou  seja,  para  Bobbio,  não  é  possível  falar  em democracia  sem falar  na 

eliminação do  poder  invisível:  “a  democracia  nasceu com a perspectiva de eliminar  para 

sempre  das  sociedades  humanas  o  poder  invisível  e  dar  vida  a  um governo cujas  ações 

deveriam ser desenvolvidas publicamente” (2006, p. 41).

No contexto do imperativo da visibilidade do poder, um dos marcos do autor é o 

filósofo Kant, o qual enunciou um princípio fundamental: “todas as ações relativas ao direito 

8 Segredos de Estado.
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de outros homens cuja  máxima não é suscetível  de se tornar  pública são injustas” (apud 

BOBBIO, 2006, p. 42). O próprio Bobbio explica o quê Kant quis dizer: “uma ação que sou 

forçado a manter secreta é certamente não apenas uma ação injusta, mas sobretudo uma ação 

que, se fosse tornada pública, suscitaria uma reação tão grande que tornaria impossível sua 

execução” (p. 42). 

Stiglitz  coaduna-se  com  a  posição  de  Bobbio,  afirmando  a  necessidade  da 

transparência e indicando a limitação do “segredo de Estado”:
O único argumento que poderia ter alguma validade para manter em segredo a tomada 
de decisões é que, às vezes, ocultar informação pode proporcionar uma vantagem tática 
no  jogo da  negociação  política.  Mas [...]  geralmente,  proceder  em segredo não  se 
justifica nem em nome da segurança nacional, nem como requisito prévio ao debate 
racional e reflexivo, nem por uma necessidade tática dentro de uma estratégia mais 
ampla,  e  sim pode  servir  como um manto  para  encobrir  os  interesses  que  grupos 
particulares  podem ter,  à  margem do  escrutínio  público  (STIGLITZ  apud  GRAU, 
2005, p. 44).

Além  disso,  a  falta  de  transparência  ou  opacidade,  pode  ser  associada  ao 

incremento da assimetria informacional e dos custos de acesso à informação. Esses custos de 

transação são diretamente ligados à corrupção, como também à ineficiência na alocação dos 

recursos públicos.

Em relação ao primeiro aspecto, Frey et al (2006) argumentam:

Se  quisermos  entender  a  envergadura  do  tema  do  acesso  à  informação  para  a 
transparência  administrativa  e  governamental  e,  consequentemente,  para  uma 
prática política menos suscetível  à corrupção,  não é suficiente  termos em vista 
apenas  o  processo  político-administrativo  como tal  e  as  condicionantes  do  seu 
controle.  É  preciso  levar  em consideração  a  crescente  importância  da  questão 
informacional  na sociedade contemporânea,  o papel  do Estado como gestor das 
informações públicas, as exigências da transparência, assim como a fundamental 
importância do acesso à informação para o processo de participação democrática  
(p. 378).

Grau  (2006)  complementa,  afirmando  que  “o  segredo  [ou  seja,  a  falta  de 

transparência] não somente oculta as deficiências do governo, como também pode agravá-las” 

(p. 45). Citando Stiglitz, ela menciona três razões associadas à assertiva: “o segredo dificulta 

que se estabeleçam compromissos confiáveis;  aguça a concorrência destrutiva; escasseia a 

informação” (p. 45). A falta de confiabilidade aumenta o risco, o que geralmente se traduz em 

custos  adicionais.  A  concorrência  destrutiva,  nesse  contexto,  traduz-se  pela  assimetria 

informacional.  Por  exemplo,  empresas  que  apoiaram  o  candidato  eleito  podem  obter 

informações  privilegiadas  sobre  como obter  linhas  de  financiamento  públicas;  ao  mesmo 
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tempo,  essas  informações  podem  ser  sonegadas  a  outras  empresas.  Os  dois  grupos  de 

empresas, nesse caso, não concorrerão em igualdade de condições. Finalmente, com relação à 

escassez de informação, Stiglitz (apud GRAU, 2005) estima que “se houvesse menos segredo 

não só aumentaria  o fluxo de informação,  como também se reduziriam as atividades que 

geram e buscam renda”, o que conduziria a “um fluxo de informação sem distorção” (p. 45).

Para  concluir  esta  seção,  pode-se  afirmar  que  um Estado  com baixo  grau  de 

transparência é, na verdade, um Estado pouco democrático. Se há monopólio no provimento à 

informação estatal ou baixo grau de acesso a ela, tem-se um Estado onde impera o poder 

invisível. Recorrendo novamente a Bobbio (2006): é um Estado onde o poder público (que 

emana do povo) não é exercido em público (à luz do dia, onde o povo consegue ver).

 1.2 Barreiras à efetivação da transparência e da accountability

Entre as potencialidades da transparência e a sua plena efetivação, há barreiras 

importantes,  as  quais  podem  ser  vistas  sob  duas  perspectivas  complementares:  a 

disponibilidade da informação e o acesso à informação de qualidade.

Matias-Pereira (2005) ressalta que: “a obtenção de informações sobre o que se 

passa nas burocracias é uma tarefa bastante complexa. Os meios utilizados para buscar essas 

informações nem sempre são suficientemente eficientes, eficazes e efetivos, além de terem 

custo elevado” (p.  12).  Particularmente em relação ao controle  legislativo,  Matias-Pereira 

afirma que: “o Congresso deve ter acesso a uma fonte objetiva, contínua e sistemática de 

informações  [...],  gerando  ao  mesmo  tempo  um  sistema  de  monitoramento  que  traga 

benefícios tanto para os políticos quanto para os burocratas” (p. 12).

Ademais,  o  simples  fato  de  a  informação  sobre  os  atos  do  governo  estar 

disponível não garante que ela se torne efetivamente pública ou inteligível ao cidadão comum. 

Em outras palavras, não se pode confundir informação disponível com informação inteligível,  

compreensível. O 'cidadão médio' não detém o conhecimento técnico geralmente necessário 

para  interpretar  as  informações  sobre  atos  de  governo  e  políticas  públicas,  caso  elas  se 

apresentem  sem uma  'tradução'  adequada:  a  informação  disponível  pode  não  alcançar  o 
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público-alvo  pela  “incapacidade  deste  de  acessar  e  processar  a  informação”  (traduzido  e 

adaptado de NAURIN e FELLOW, 2007, p. 3).

A informação pública, além de disponível e inteligível, deve ser exata, precisa. 

Martins  Júnior  (2004) demonstra,  a  partir  da análise  jurídica sobre o tema e baseado em 

diversos outros autores, que a exatidão da informação é dever dos órgãos e das entidades da 

Administração Pública, os quais “têm o dever de difusão pública de informações verídicas, 

com certeza, segurança e determinação quanto ao seu conteúdo” (p. 44).

Tesoro (2001)  também procura  demarcar  essa  diferença,  associando a simples 

disponibilidade  da  informação  à  transparência  'formal'  (que  ele  denomina  “aparente”  ou 

“pseudo-transparência”) e o acesso à informação de qualidade à transparência 'efetiva' (que 

ele denomina  “autêntica”):
A autêntica transparência não se limita a permitir acesso a certos dados maquilados e 
dissimulados 'desde dentro', mas sim a possibilidade de todo cidadão obter e interpretar 
a informação completa, relevante, oportuna, pertinente e confiável, sobre a gestão de 
recursos e da conduta dos servidores públicos (p. 6, tradução livre).

Essa assertiva coaduna-se com um entendimento mais amplo da answerability (ou 

capacidade de resposta), mencionada na seção anterior. Para Carneiro (2004) a capacidade de 

resposta “englobaria [...] dois tipos de questões: uma [...] relativa à informação das decisões e 

outra condizente com a necessidade dos governantes explicarem tais decisões” (CARNEIRO, 

2004,  p.  2).  Ou  seja,  a  transparência  autêntica,  a  qual  será  denominada,  neste  trabalho, 

transparência  efetiva envolve  não  só  a  descrição do  processo  decisório,  mas  também a 

explicação desse  processo.  Pode-se  dizer  que  deve  haver  uma  informação  (“o  quê?”, 

“como?”) e uma meta-informação (“por quê?”, “para quê?”, “para quem?”).

O conceito de transparência de Vishwanath e Kaufman, citados por Santos (2004), 

coaduna-se com essa idéia. Para eles a transparência deveria ter os seguintes atributos:

1. Acessibilidade  aos  meios  de  informação,  aliada  à  proficiência  (nível 
educacional) da população em geral;

2. Relevância da informação apresentada;
3. Qualidade  e  confiabilidade,  bem  como  tempestividade,  abrangência, 

consistência e relativa simplicidade em sua apresentação.
A  partir  dessas  reflexões  infere-se  que  a  informação  (incluindo  a  meta-

informação) disponível deve possuir  qualidades que possibilitem uma transparência efetiva. 

Nesse contexto, a mensuração da qualidade da informação torna-se um indicador do grau de 

transparência efetiva. Dessa forma, não somente a indisponibilidade da informação constitui 
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barreira  à  transparência.  A  ininteligibilidade,  a  incompletude  e  outras  características 

indesejáveis  também  dificultam  o  pleno  acesso  à  informação  e,  portanto,  limitam  a 

compreensão dos processos decisórios e das políticas públicas.



26

 2 Governo Eletrônico,  Accountability e Transparência

A partir da década de 1990, as chamadas novas tecnologias da informação e da 

comunicação  (NTIC),  especialmente  a  Internet  e  a  Web,  passaram  a  ser  utilizadas 

maciçamente pelos governos dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Esse fenômeno 

passou a ser conhecido como governo eletrônico.

Muitos dos trabalhos consultados que analisam o governo eletrônico carecem de 

um referencial analítico de investigação. Tentou-se, aqui, superar essa limitação. Para isso 

utilizou-se algumas teorias do campo da Administração Pública e da Ciência Política, as quais 

complementam aquelas descritas no primeiro capítulo.

O incremento da transparência e da  accountability faz parte de dois processos 

interdependentes:  o  fortalecimento  e  alargamento  da  democracia  e,  simultaneamente,  o 

aperfeiçoamento da Administração Pública. 

Em  particular,  no  contexto  brasileiro,  podem  ser  destacados  dois  traços  que 

afetaram e afetam os processos citados. Em primeiro lugar, houve um regime ditatorial que 

perdurou por vinte anos e que só recentemente foi eliminado. Afinal, a ditadura significa a 

antítese da transparência e da  accountability:  nela impera o poder invisível e o controle é 

exercido pelo Estado sobre o cidadão.

Ademais, a Administração Pública brasileira ainda é, em larga escala, calcada em 

uma burocracia tradicional,  ao mesmo tempo que conserva resquícios de patrimonialismo. 

Nesse sentido,  como ressaltam Ribeiro e  Andrade (2005):  “compreender  a  superação dos 

modelos  de  administração  em  uma  perspectiva  pós-burocrática  ajuda  a  compreender  e 

formular formas práticas de instituições de combate à corrupção” (p. 5).

A abordagem analítica utilizada neste trabalho é a de que o governo eletrônico não 

ocorre em um “vácuo institucional”. Ou seja,  ele também está inserido nesses processos ou é 

influenciado por eles.

Para Abrucio (2007), “os vários escândalos recentes desgastaram a imagem do 

Estado brasileiro e, por isso, a população só tenderá a participar mais do controle social se 

houver  avanços  no  combate  à  corrupção”.  Essa  imagem do  Estado  leva  à  perda  da  sua 

legitimidade e, numa sociedade em que a grande maioria dos cidadãos possui baixo grau de 
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educação  formal  e  politização,  a  conseqüência  é  a  apatia  política  e  não  a  cobrança  por 

mudanças.

Nessa  linha,  o  autor  argumenta  que  “aumentar  a  transparência  e  a 

responsabilização do poder público constitui [...] eixo estratégico desta agenda de reformas”. 

Ele  reconhece  os  avanços  em termos  de  democratização  do  Estado,  mas  entende  que  é 

“necessário aprofundar este processo,  pois a administração pública brasileira só será mais 

eficiente  e  efetiva  caso  possa  ser  cobrada  e  controlada  pela  sociedade”.  Além  disso,  a 

“transparência  e  punição  dos  envolvidos  são  duas  medidas  que  resgatariam o  sentimento 

cívico da imensa maioria dos cidadãos desenganados ou apáticos” (p. 83-84).

Se  o  Brasil  ainda  possui  características  institucionais  desfavoráveis  à 

transparência e à accountability, há   possibilidades reais de a utilização das NTIC refletí-las, 

ao  invés  de  contribuir  para  sua  mudança.  O  que  não  significa  que  elas  não  possam ser 

mudadas. No entanto, mudanças institucionais demandam tempo, esforço e participação de 

todos  os  segmentos  da  sociedade.  Nesse  sentido,  como  ressalta  Pinho  (2008):  “a 

accountability é um processo em construção na sociedade brasileira e não dá para esperar da 

noite para o dia uma mudança radical nos processos e na cultura política” (p. 479). 

Para Diniz (2001), para suprir esses déficits institucionais seria necessário romper 

com  o  enfoque  tecnicista  e  concentrado,  incorporando  elementos  da  teoria  democrática 

contemporânea.  A ênfase teria que ser deslocada “para a necessidade de criar e fortalecer 

novos arranjos institucionais que possibilitem o funcionamento da democracia nos intervalos 

das eleições” (p. 19). Dessa perspectiva, continua a autora:

adquirem prioridade os mecanismos e procedimentos garantidores da responsabilização 
dos  governantes  em  relação  aos  governados,  notadamente  os  aspectos  ligados  à 
accountability,  sobretudo  em  sua  forma  horizontal,  à  relação  entre  os  poderes, 
reduzindo os problemas de assimetria pelo uso exacerbado das Medidas Provisórias, ao 
reforço do poder infra-estrutural  do Estado e à expansão dos direitos de cidadania, 
além da reestruturação dos mecanismos de articulação entre o Estado e a sociedade (p. 
19)

No mesmo sentido Eisenberg e  Cepik afirmam que, em países semiperiféricos 

como o Brasil, há um déficit das instituições políticas em três níveis:  governança, prestação 

de contas e empowerment9.

9 Alguns autores tentam traduzir essa expressão por meio do neologismo  'emponderamento'. 
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Prestação de contas remete ao conceito de accountability, o qual já foi tratado no 

capítulo anterior.  Governança (pública)10 diz respeito à capacidade governativa em sentido 

amplo, envolvendo também a capacidade de ação estatal na implementação de políticas e na 

consecução  de  metas  coletivas.  Refere-se  também,  ao  conjunto  dos  mecanismos  e 

procedimentos para lidar com a dimensão participativa e plural da sociedade, o que implica 

expandir e aperfeiçoar os meios de interlocução e de administração do jogo de interesses 

(DINIZ, 1996, p. 12-13). Finalmente,  empowerment inclui “questões associadas ao conceito 

de democracia, que exigem um esforço permanente das instituições políticas para tornar mais 

participativos e os atores [...] mais capazes de utilizá-los” (EISENBERG; CEPIK, 2002, p. 

305).

Para Santos (2005) para se garantir a  governança é necessário se levar em conta 

sete pontos principais: legitimidade; respeito ao Estado de Direito; transparência, integridade 

e accountability; eficiência; coerência; adaptabilidade; participação e consulta. Portanto, com 

base nesse autor,  pode-se dizer  que os  três grandes temas – governança,  accountability e 

empowerment estão interligados. Atores com maior participação, tendem a cobrar a prestação 

de contas dos governantes; isso, por sua vez, leva a uma maior transparência. E a análise pode 

ser feita no sentido inverso: o incremento da transparência pode levar a questionamentos dos 

atos  dos  governantes  por  parte  da  sociedade  civil  organizada  (accountability  societal); 

formadores  de  opinião  podem então  fomentar  a  participação e  exigir  maior  prestação de 

contas.

A governança pública pode ser considerada uma ponte entre o alargamento e o 

fortalecimento da democracia e o aperfeiçoamento da Administração Pública. Transparência, 

integridade e accountability – conceitos-chave deste trabalho – são, conforme visto, essenciais 

para que isso aconteça. 

Essa  reflexão  aproxima-se  do  conceito  de  governança  informacional. Esse 

conceito, estabelecido por González de Gómez (apud RIBEIRO e ANDRADE, 2005),  refere-

se à capacidade do Estado de estabelecer uma política e gestão da informação voltadas para a 

accountability e a transparência. Seu princípio é o reconhecimento do direito e do acesso à 

informação pública  e  governamental  pelo  cidadão e,  consequentemente,  a  radicalização e 

consolidação da democracia (RIBEIRO e ANDRADE, 2005).

10 Public governance.
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O governo eletrônico pode ser instrumento da governança informacional, por ter o 

potencial  de incrementar a transparência dos atos do governo tanto na relação Executivo-

Legislativo quanto, de forma ampliada, na relação Estado-sociedade. Dessa forma, ele pode 

contribuir  para a distribuição dos recursos de informação entre os atores.  Com isso,  pode 

haver o fortalecimento do sistema nacional de integridade, da accountability e da governança 

pública. E, da mesma forma que a governança pública é um elo entre a Administração Pública 

e  a  democracia,  a  dimensão  e-Governança  é  um  elo  entre  a  e-Administração  e  a  e-

Democracia.

Araújo e Gomes (2004) ressaltam que a “a internet emerge como um ambiente 

onde o fluxo de informação contínuo e ininterrupto pode contribuir para efetivação do direito 

de acesso à informação pública”.  Essa tese, ressalta-se, é compartilhada pela maior parte da 

literatura  sobre  o  tema,  conforme atesta  compilação  feita  pela  ONU em 2004  (UNITED 

NATIONS, 2004).

Esse potencial informacional da Internet se dá por vários motivos, dos quais dois 

serão destacados: redução dos custos de transação e aumento da disponibilidade. A facilidade 

de acesso a um sítio eletrônico11 é comparável a fazer uma ligação telefônica. E um acesso à 

Internet geralmente é mais barato do que uma ligação interurbana. Além disso, o tempo na 

obtenção de uma informação que já está disponível em um sítio eletrônico é bem mais baixo 

do que, por exemplo, postar uma correspondência a um órgão público e aguardar a resposta. 

Finalmente,  um sítio eletrônico está disponível vinte e quatro horas por dia, sete dias por 

semana. Tal disponibilidade não se verifica, em geral, nos outros canais de comunicação12. 

No entanto, a simples existência de um portal eletrônico não é condição suficiente 

para  um pleno  acesso  à  informação.  Ou  seja,  o  acesso  ao  sítio  eletrônico  não  significa, 

necessariamente,  acesso  à  informação  de  qualidade:  completa,  precisa,  atualizada, 

compreensível e em formato adequado. 

Vários tipos de barreiras podem se impor entre o governo-fornecedor e o cidadão-

consumidor das informações públicas (no sentido de estatais  e/ou governamentais).  Nessa 

linha, Garcia (2006) argumenta:

11 Acesso na acepção stricto sensu, ou seja, não se considera, nessa comparação, a navegação, busca e demais formas de interação com o  
sítio eletrônico.

12 A esse  respeito,  pesquisas  compiladas  por  Silveira  (2001)  demonstram  que  “o uso  comercial  da  Internet  reduz  os  custos  das 
comunicações telefônicas em 95%, os de fax em 35% e os das transações bancárias em 50%. Para os bancos, especificamente, o custo de  
uma transação via Internet é de US$0,13, enquanto as realizadas em caixas eletrônicas saem por US$0,27 e as realizadas na agência  
custam US$1,00” (p. 82).
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Tornar  disponíveis  conteúdos  informacionais,  sem  dúvida,  não  é  suficiente  para  a 
utilização plena destes recursos disponibilizados para a sociedade. [...] Desde o nível de 
dificuldade  ou  facilidade  na  operação  de  máquinas  digitais,  até  fatores  sociais, 
políticos, econômicos, educacionais, de diferenças físicas ou cognitivas, entre outros, 
impedem as pessoas a um acesso pleno à informação.

Sendo a Internet um poderoso meio de comunicação, ela pode ainda ser usada de 

forma demagógica e “cerimonial”, como adverte Tesoro (2001):

Para  não  ser  percebidas  como  opacas,  antiquadas  ou  retrógradas,  as  entidades 
públicas aspiram participar do “universo virtual”.  O sítios “ponto gov” na rede 
permitem  cumprir  os  rituais  e  as  cerimônias  de  transparência,  “como  se”  os 
conteúdos fossem o que deveriam ser, com o risco de converter o fictício em ponto 
de referência e de crer que a meta se reduz a adicionar cosmética informática e  
“sítios” vazios de substância (p. 1, grifos nossos)

Portanto,  avaliar  a qualidade da informação provida pelos sítios eletrônicos de 

governo – e, de modo geral, avaliar a qualidade dos próprios sítios – é, de certa forma, um 

mecanismo de avaliação do grau de transparência e da qualidade da comunicação governo-

cidadão.

Já existe, na literatura acadêmica brasileira, diversos trabalhos sobre o assunto. No 

âmbito da pesquisa bibliográfica para a elaboração deste trabalho, foram estudados aqueles 

que possuíam, como critério ou dimensão de avaliação, a questão da transparência. São eles: 

Vilella (2005), Akutsu (2005) e Bemfica, Alves e Vale (2004).

O trabalho de Vilella (2005) avaliou portais eletrônicos de governos estaduais e 

buscou verificar se eles estavam: “utilizando, de fato, as potencialidades da Internet, [...] se 

constituindo em verdadeiros sistemas de informação/comunicação, viabilizando a execução 

de  serviços  interativos,  promovendo  a  troca  e  o  compartilhamento  de  informações  em 

ambientes cooperativos” (p. 17).

Com base na análise dos resultados dessa avaliação, a autora chegou a algumas 

indicações importantes, das quais algumas serão destacadas:
O que se percebeu com a análise dos portais nesse trabalho é que os governos estão 
preocupados em disponibilizar cada vez mais um maior número de serviços  on-line, 
sendo essa a principal meta a ser alcançada. Mas espaços não menos importantes como 
o  da  comunicação,  através  do  qual  cidadãos  e  governos  possam  interagir  para  o 
desenvolvimento de políticas públicas [...] não estão presentes [na maioria] dos portais 
analisados (p. 206)

E ainda:
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os  espaços  da  cooperação  e  da comunicação  não vem sendo desenvolvidos  e  que, 
portanto,  o  favorecimento  da  prática  democrática  pelo  uso  da  Web  não  vem  se 
concretizando, e ainda, que a prestação de serviços via Web parece estar reproduzindo 
os  mesmos  processos  realizados  atualmente  nos  balcões  físicos  de  atendimento  ao 
público,  confirma-se  a  percepção  de  que  há  muito  a  se  realizar  em  termos  de 
desenvolvimento de portais (pp. 208-209).

Esses indícios, por sua vez, coadunam-se com as críticas apontadas anteriormente 

por Garcia (2006) e Tesoro (2001). Ou seja, os resultados da pesquisa empreendida por Vilella 

apontam para uma subutilização do potencial informacional e comunicacional da Web. Os 

mecanismos de provisão de informação e serviços parecem estar, segundo a pesquisa, apenas 

sendo  transportados  para  os  sítios  eletrônicos  de  governo  (no  caso  os  estaduais),  sem a 

necessária adaptação, para não dizer “reengenharia”.

Já o trabalho de Akutsu (2005) avaliou vinte portais eletrônicos de governo, nas 

esferas municipal, estadual e federal. Esse trabalho visou auferir o estágio dos portais no que 

tange à transparência administrativa, comparando-a com a avaliação original realizada pelo 

mesmo autor (AKUTSU, 2002).  A análise dos resultados da pesquisa indica que os portais 

(com  exceção  de  apenas  um)  passaram  a  um  estágio  superior  ao  que  se  encontravam 

anteriormente13. Por outro lado, mostram também que:
a grande parte dos bancos de dados disponíveis ainda relaciona-se a informações que 
objetivam facilitar o recolhimento de tributos e multas. Em outras palavras, a evolução 
dos portais [...] não necessariamente foi motivado pela vontade política do gestor em 
disponibilizar mais informações e tornar sua administração mais transparente (p. 18).

A partir desses resultados, o autor conclui que “a Internet apenas reflete a lenta 

evolução da participação política dos cidadãos: não havendo cobrança dos gestores públicos 

por  plena  transparência,  continuará  limitada  a  accountability dos  atos  dos  referidos 

governantes nos portais de governo” (AKUTSU, 2005, p. 20). 

Abrucio (2007) reconhece que, nos últimos anos, houve grande avanço em relação 

às iniciativas de governo eletrônico. No entanto, afirma que “o ponto em que houve menor 

avanço do governo eletrônico é exatamente na maior interatividade com os cidadãos, em prol 

da maior accountability” (p. 77).

13 O modelo de avaliação baseia-se em estágios: “no Estágio 1, temos disponibilização por parte da Administração somente de informações 
básicas, com baixa publicidade dos atos administrativos. Tal publicidade evolui para a consulta de banco de dados disponibilizada por 
portais que se encontram no Estágio 2, até a consulta a dados sigilosos, com acesso restrito a usuários identificados e autenticados por  
meio de  senha (Estágio 3).  No Estágio 4 o ente governamental  utiliza  de  forma inteligente  e com anuência  do cidadão os dados  
coletados, trocando informações com outros órgãos. No Estágio 5 o ente interage com os cidadãos, consultando-os acerca da formulação 
de políticas públicas e decisões relacionadas à alocação de recursos, concretizando o princípio da participação popular” (AKUTSU,  
2005, pp. 13-14). 
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Finalmente,  o  trabalho  de  Bemfica,  Alves  e  Vale  (2005)  avalia  os  portais 

eletrônicos  de governo dos  estados e do Distrito  Federal,  sob três  dimensões:  capacidade 

administrativa,  transparência  e  participação.  A partir  da análise  dos  resultados,  os  autores 

encontram  indícios,  a  partir  dos  critérios  utilizados,  que  os  portais  apresentam  bom 

desempenho apenas na dimensão “capacidade administrativa”. Nas demais, o desempenho é 

bastante insatisfatório: ou seja, os portais, de forma geral, parecem ter sido desenhados com 

foco apenas no provimento de informações institucionais básicas e serviços administrativos 

por meio eletrônico. Os demais aspectos – transparência e participação, ao menos segundo os 

resultados da pesquisa, não são refletidos nos portais avaliados, donde os autores concluem:
as NTIC, em  geral, e a Internet, em particular, quando disponíveis, podem se tornar 
recursos para ampliar o acesso à informação e à comunicação, potencializando assim o 
atendimento destas precondições para a participação democrática. No entanto, para que 
tal  potencial  se  realize,  não  basta  [...]  o  acesso  às  tecnologias;  torna-se  necessário 
também que elas estejam voltadas para o interesse público (p. 7).

Os trabalhos mencionados deram uma contribuição relevante ao tema da avaliação 

de portais eletrônicos de governo. Por um lado, indicam a evolução do uso da Internet pelos 

governos. Por outro, apontam para aspectos que necessitam ser aperfeiçoados, sob o prisma 

de uma Administração Pública moderna e responsiva, no contexto de uma democracia em 

evolução.

Na  verdade,  depreende  dos  próprios  trabalhos  estudados  a  necessidade  de  se 

analisar o uso das NTIC pelos governos, e, em particular, como instrumentos de promoção da 

transparência,  sob  uma  perspectiva  mais  ampla.  Como  afirma  Gomes  Filho  (2005),  “a 

transparência na gestão pública exige uma política específica” (p. 6). Os portais eletrônicos de 

governo devem, portanto, ser parte dessa política pública. Como tal, ela deve ser contínua, 

como é a política de saúde ou de educação. Não obstante, a lenta evolução dos portais no 

sentido de se constituírem mecanismos eficazes de incremento da transparência administrativa 

leva a crer que eles, ao contrário,  parecem ser resultado de atos isolados. Utilizando uma 

metáfora (quiçá  demasiadamente  forte):  certos  portais  eletrônicos  de  governo tornaram-se 

uma espécie  de 'marco virtual'  que inaugura,  na Web,  uma pseudo-ação de transparência, 

assim como alguns marcos  'físicos'  servem apenas  para promover  obras  que,  na verdade, 

poderão nunca ser concluídas.

O Legislativo é um ator essencial no processo de consolidação da governança, 

inclusive na sua dimensão informacional, pois tem o poder e o dever de fiscalizar o Executivo 
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e  solicitar  informações  e  prestação  de  contas.  Ao  obter  e  analisar  essas  informações,  o 

Legislativo pode compartilhá-las com a sociedade e utilizar os portais eletrônicos para esse 

fim.

Araujo (2008) afirma que os  websites parlamentares podem atuar nos  seguintes 

pontos concernentes à transparência e ao controle:

1. Ampliação  dos  mecanismos  de  controle  direto  (vertical)  sobre  o  Poder 

Legislativo;

2. Ampliação  do  papel  do  Poder  Legislativo  como  “segundo  agente”  dos 

cidadãos,  de  modo  a  divulgar  as  informações  relativas  a  accountability 

horizontal, reduzindo a assimetria informacional entre Executivo e cidadãos. 

3. Instituição de canais de interlocução entre cidadãos e o Poder

4. Legislativo, de modo que aqueles possam sinalizar suas preferências.

A figura abaixo ilustra o conceito:

Figura 2.1 – Websites dos Parlamentos e Accountability

Fonte: ARAÚJO, Wagner Frederico Gomes de. Transparência e Controle Social na era da Internet: uma discussão sobre o legislativo na  
América  do  Sul.  3º  Concurso  de  Monografias  da  CGU.  Brasília:  CGU,  2008  [2º  lugar]. 
<http://www.cgu.gov.br/Concursos/Arquivos/3_ConcursoMonografias/Prof_2_Lugar.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2009.

http://www.cgu.gov.br/Concursos/Arquivos/3_ConcursoMonografias/Prof_2_Lugar.pdf
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Assim, a avaliação criteriosa e sistemática dos portais eletrônicos do Legislativo 

contribui para a avaliação da transparência, da accountability e da governança informacional 

do sistema democrático.

Conforme mencionado, o presente trabalho tencionou dar uma contribuição nesse 

contexto, mas concentrando-se no tema orçamento público. Portanto, antes de apresentar a 

avaliação (capítulo 4), é necessário explicar, ainda que de forma sintética, como funciona o 

processo orçamentário e analisar as relações deste com as questões democráticas destacadas 

nesse  trabalho,  especialmente  a  accountability e  a  transparência.  Isso é  feito  no próximo 

capítulo.
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 3 Processo Orçamentário, Accountability e Transparência

 3.1 Processo Orçamentário na Constituição Federal de 1988

A Constituição  Federal  de  1988  instituiu  um  novo  processo  orçamentário  no 

Brasil.  Este  processo  envolve,  num  primeiro  plano,  o  Plano  Plurianual  (PPA),  a  lei  de 

diretrizes orçamentárias (LDO) e as leis de orçamentos anuais (LOA). Num segundo plano, 

envolve também as leis de crédito e os decretos de execução orçamentária. O Plano Plurianual 

estabelece os objetivos gerais da Administração Pública no que se refere aos investimentos de 

médio e longo prazo. A lei de diretrizes orçamentárias estabelece as metas relativas à política 

tributária  e  à  alocação  de  recursos,  estabelece  diretrizes  para  o  ano  subseqüente  e  as 

prioridades para a formulação de políticas públicas. Por fim, a lei orçamentária anual deve 

estar  em  consonância  com  as  anteriores  e  apresenta  um  detalhamento  dos  programas 

orçamentários e suas respectivas dotações para um ano específico.

O orçamento federal pode ser visto sob duas perspectivas: sistêmica (estrutural) e 

processual (dinâmica), que se interrelacionam:
O sistema tem a ver com a organização, os prazos, os níveis programáticos, o espaço 
coberto e a amplitude institucional do planejamento e o processo se relaciona com a 
vigência  permanente  do  Planejamento  que  envolve  etapas  ininterruptas  que  se 
sucedem,  interalimentam  (sic)  e  aperfeiçoam  mutuamente  (NASCIMENTO,  2002 
apud RAMOS, 2004, p. 27).

Do ponto de vista sistêmico, o  orçamento federal passou a ser composto de três 

peças: a) Orçamento Fiscal, englobando as receitas fiscais e despesas referentes aos Poderes 

da  União,  classificadas  como de  responsabilidade  do  Governo  Federal;  b)  Orçamento  da 

Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta, 

bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público, com atribuições 

nos setores de saúde, previdência social e assistência social; e, c) Orçamento das Empresas 

Estatais, tratando da programação de gastos e estabelecendo os limites de endividamento de 

cada uma dessas empresas (NUNES e NUNES, 2000). Ainda nessa perspectiva, é importante 

ressaltar  que  o  orçamento  anual  integra  o  Sistema de  Planejamento  e  Orçamento.  Nesse 

sentido: “o orçamento deve ser visto como parte de um sistema maior, integrado por planos e 
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programas  de  onde  saem  as  definições  e  os  elementos  que  vão  possibilitar  a  própria 

elaboração orçamentária” (GIACOMONI, 2007, p. 202).

Do  ponto  de  vista  processual,  o  orçamento  compreende  três  grandes  fases: 

elaboração,  execução e  fiscalização.  Essas  fases,  por  sua vez,  interagem com o processo 

legislativo e com o sistema de fiscalização do Congresso Nacional, como será descrito.

As três principais  leis  orçamentárias  – PPA, LDO e LOA – são submetidas a 

processos legislativos semelhantes. Os Ministérios e órgãos dos demais Poderes, com base 

nas  orientações  políticas  do  Governo,  encaminham  suas  propostas  ao  Ministério  do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. Este reúne tudo em uma proposta que é apresentada à 

Presidência  da  República.  O Chefe  do Poder  Executivo  então,  apresenta  o  projeto da  lei 

orçamentária ao Congresso Nacional. O projeto então é submetido ao parecer da Comissão 

Mista  de  Planos,  Orçamentos  Públicos  e  Fiscalização  (CMO).  A CMO, por  meio  de  um 

processo de tramitação especial – que  inclui audiências públicas e propostas de emendas dos 

parlamentares, faz modificações ao texto original e o submete à votação: primeiro, na própria 

Comissão, depois, ao Congresso Nacional em sessão conjunta, sendo que após sua votação 

em plenário deverá seguir para sanção presidencial  (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988; 

SOUSA, 2008).

O Presidente poderá aprovar, vetar parcialmente ou vetar integralmente o projeto 

de lei orçamentária em questão. As razões do veto devem ser comunicadas ao Presidente do 

Senado, sendo que sua apreciação deverá ocorrer em sessão conjunta do Congresso Nacional, 

que podem acatar o veto ou rejeitá-lo. Caso o veto seja rejeitado, o projeto será submetido ao 

Presidente  da  República  para  promulgação  (CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  DE  1988; 

NOBLAT, 2007 p. 12). 

No caso da LOA, sendo ela votada no Congresso e sancionada pelo Presidente, o 

Executivo decreta normas que deverão reger a execução do orçamento naquele determinado 

exercício  (Decreto  de  Execução  Orçamentária).  A  partir  da  publicação  do  Decreto  de 

Execução,  tem início o processo de realização das receitas e  das despesas,  por parte  dos 

órgãos  da  Administração,  o  que  constitui  a  execução  do  orçamento  propriamente  dita 

(SOUSA, 2008).

Na fase de execução é importante ainda citar o poder que o Executivo tem de 

tornar indisponíveis para empenho os saldos das dotações orçamentárias consignadas nas leis 
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orçamentárias para os respectivos exercícios financeiros, bem como os créditos adicionais e as 

atualizações  desses  valores  (AZEVEDO, 2006,  p.  83).  Esse poder  de  'contingenciamento' 

fundamenta-se no art. 9º, § 3o da Lei Complementar 101/2000. Suas consequências em termos 

de transparência e accountability serão discutidos mais adiante neste capítulo.

Paralelamente  à  execução,  inicia-se  a  fase  de  fiscalização,  cuja  competência 

constitucional é do Congresso Nacional, auxiliado pelo TCU. Além disso, o Executivo, de 

acordo  com o  artigo  168  da  Constituição,  deve  publicar  por  cada  período  bimestral  um 

resumo  das  execuções  orçamentárias.  Finalmente,  como  ressalta  Sousa  (2008,   p.  12), 

“integram também esta fase, as avaliações realizadas pelos órgãos de coordenação e pelas 

unidades  setoriais  com  vistas  à  realimentação  dos  processos  de  planejamento  e  de 

programação”.

A figura a seguir resume o processo:

Figura 3.1 – Esquema simplificado do processo orçamentário

Fonte: FILGUEIRAS, Fernando. Política Orçamentária, Formação de Interesses e Corrupção no Brasil. Juiz de Fora: UFJF, 2002?.
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 3.2 Considerações sobre a evolução do processo orçamentário brasileira na  
perspectiva da transparência e da accountability

A  Constituição  Federal  de  1988  foi  um  marco  em  termos  de  processo 

orçamentário,  na  medida  em  que  reintroduziu  o  Congresso  Nacional  como  um  agente 

importante na elaboração e fiscalização do orçamento. De fato, durante a ditadura militar, ele 

era um ator com papel meramente formal  no processo orçamentário:
[O]  Congresso  Nacional  praticamente  homologava  o  projeto  de  lei  orçamentária. 
Estava impedido de apreciar qualquer emenda que resultasse em ampliação de despesa 
global, ou de qualquer órgão, fundo, projeto ou programa. Também não eram admitidas 
emendas  para  modificar  a  natureza  ou  o  objetivo  das  despesas  (BRASIL, 
CONGRESSO NACIONAL, 2006, p. 75).

Foram  vários  os  dispositivos  da  Carta  Política  que  passaram  a  atribuir  ao 

Legislativo Federal papel de maior destaque no que tange ao orçamento público. O art. 48, 

inc.  II,  c/c  art.  166  determinam a  competência  do  Congresso  Nacional  em matérias  que 

disponham  sobre  o  plano  plurianual,  as  diretrizes  orçamentárias,  o  orçamento  anual,  os 

créditos adicionais, as operações de crédito, a dívida pública e as emissões de curso forçado. 

O art. 74 dispõe sobre a co-participação do Legislativo no “sistema de controle interno com a 

finalidade de”:
I -  avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual,  a execução dos 
programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 
federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III  -  exercer o controle das operações de crédito,  avais e garantias,  bem como dos 
direitos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

A despeito da base normativa dada pela Constituição à participação do Congresso 

em diversas fases do processo orçamentário, inclusive em relação à fiscalização, falhas legais 

e institucionais ainda permaneciam e foram exploradas por atores públicos e privados mal-

intencionados,  gerando  corrupção  e  lesando  o  Erário.  Um dos  casos  emblemáticos  foi  o 

escândalo dos “Anões do Orçamento”.
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Segundo Valente e Dumont (2003), “em 20 de outubro de 1993 foi instalada no 

Congresso uma CPMI para investigar denúncias de irregularidades na elaboração e execução 

orçamentária, feitas por José Carlos Alves dos Santos, na época funcionário do Senado na 

área do orçamento” (p. 54).

Prossegue a autora: “a partir das denúncias apresentadas pelo ex-funcionário do 

Senado  –  […]  confirmadas  em  depoimento  à  CPMI  –  indicou-se  a  existência  de  dois 

esquemas  de  corrupção:  um ligado  às  empreiteiras  e  outro  à  distribuição  das  verbas  de 

subvenção social”. 

As autoras concluem:
Como o processo de elaboração do orçamento era bastante restrito e o assunto tratado 
como uma especialidade complexa de compreensão restrita a poucos especialistas, um 
grupo de parlamentares se beneficiou dessa situação para incluir emendas de interesse 
pessoal. Vale lembrar que quando José Carlos Alves dos Santos ingressou no Senado 
como funcionário concursado, ele era o único economista contratado pela Casa para 
acompanhamento do Orçamento (p. 54).

Segundo Greggianin e Santa Helena (1999), as principais conclusões apresentadas 

pela CPMI em seu relatório final foram (p. 6):

• alguns  parlamentares  que  detinham  o  controle  decisório  na  Comissão  incluíam,  com 
anuência do Executivo, dotações de seu interesse já por ocasião da elaboração da proposta;

• alguns parlamentares, quase todos destacados pelo acesso privilegiado ao núcleo de poder 
operacionalizado via  Comissão de Orçamento,  beneficiavam-se ao incluir  emendas para 
determinadas ações ou obras de interesse pessoal;

• algumas emendas eram inseridas, sem terem sido formalmente aprovadas, na consolidação 
da redação final (na época, realizada no Poder Executivo);

• sendo  o  orçamento  de  caráter  autorizativo,  muitas  emendas  não  tinham  seus  recursos 
liberados, e a liberação de recursos na execução orçamentária (em regra contingenciadas 
pelos decretos do Poder Executivo) era  distorcida e seletiva ao ser  operacionalizada no 
âmbito do Executivo;

• se, do lado do Legislativo federal, havia ‘anões’ que se dedicavam a influências ilícitas 
principalmente  na  distribuição  das  subvenções  sociais,  do  lado  do  Executivo  havia 
‘gigantes’ que engordavam as empreiteiras de obras superfaturadas, algumas especializadas 
em ganhar licitações de obras públicas, configurando-se, por meio de subempreitadas, como 
verdadeiras franqueadoras de obras públicas.

A partir dessas conclusões, os aspectos da assimetria de informações e de recursos 

tornam-se patentes. Em primeiro lugar, o processo não era totalmente transparente, de modo 

que as emendas particulares puderam ser incluídas sem que ninguém soubesse. Ademais, a 
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assessoria técnica do Congresso possuía poucos recursos humanos com conhecimento técnico 

suficiente  para  acompanhar  e  controlar  o  processo.  Ambos  os  aspectos  se  alimentavam 

mutuamente, dado que, com a falta de transparência, não poderia haver um controle adicional 

pela sociedade, o qual poderia suprir as deficiências de controle do legislativo.

As  conclusões  dessa  CPMI  estimularam  esforços  no  sentido  de  sanar  “os 

problemas e vícios incutidos na elaboração e execução do orçamento público”. Tais esforços 

culminaram  na edição da Resolução nº 2/1995 – CN, que disciplina o processo orçamentário 

no Congresso Nacional  (BRASIL, CONGRESSO NACIONAL, 2006, p. 76):
As  mudanças  trazidas  pela  participação  do  Congresso  Nacional  no  processo 
orçamentário multiplicaram as possibilidades de a  sociedade conhecer e intervir  na 
alocação dos recursos federais. Um conjunto de informações sobre temas variados e de 
grande  impacto  nas  finanças  e  no  endividamento  público,  antes  dispersas  e 
desarticuladas,  passaram a  acompanhar  a  peça orçamentária,  permitindo uma visão 
integrada das políticas associadas à definição de receitas, endividamento e despesas (a 
exemplo  do  reajuste  do  salário  mínimo,  despesas  com  demais  gastos  sociais, 
contingenciamento e desvinculação de recursos).

No entanto, na medida que alguns que esses “problemas e vícios” foram sanados, 

outros surgiram, dos quais destaca-se (BRASIL, CONGRESSO NACIONAL, 2006, p. 76):
a)  participação  limitada  das  comissões  temáticas  e  falta  de  discussão  das  questões 
atinentes às políticas setoriais;

b) concentração de atribuições na relatoria geral vis a vis a participação limitada das 
relatorias setoriais;

c)  desvirtuamento  do  papel  das  emendas  coletivas  de  definição  de  projetos 
estruturantes;

d) falta de disciplina nas emendas individuais quanto ao direcionamento de recursos 
para programas prioritários;

e)  falta  de  maior  acompanhamento  e  fiscalização  da  execução  orçamentária  e  dos 
contingenciamentos.

A persistência desse quadro frágil de transparência e accountability levou a novos 

esquemas  de corrupção e  a  uma nova CPMI para  investigar  a  “Máfia  das  Ambulâncias” 

(BRASIL, CONGRESSO NACIONAL, 2006).  Carvalho Neto (2007), ao analisar o relatório 

desta investigação, conclui que o fenômeno da corrução se repete com agravantes, motivado 

pela  baixa  expectativa  de  controle.  Dessa  forma,  é  necessário  fortalecer  as  estruturas  e 

mecanismos de controle, não só dos órgãos oficiais, como também do controle social.
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Essas  graves  práticas  de  corrupção  causaram,  além de  prejuízos  da  ordem de 

centenas de milhões de reais, uma crise de legitimidade: a população passa a não considerar 

legítimos seus representantes, uma vez que eles, aparentemente, só representam seus próprios 

interesses.

Portanto,  é  necessário  fazer  uma  avaliação  criteriosa  dos  mecanismos  de 

accountability  existentes  e  se  propor  formas  de  aperfeiçoá-los  e,  se  necessário,  novos 

mecanismos. As instituições, formais e informais, têm, segundo a literatura, papel importante 

nesse processo. Loureiro e Abrucio (2008) cita um relatório do Banco Mundial, denominado 

Instituitions Matter, o qual “enfatiza o papel das regras legais que garantem o cumprimento e 

a credibilidade dos contratos, a predicabilidade do processo legal, a transparência das decisões 

governamentais” (p. 6). Os autores argumentam que:
Tais  elementos  não  só  melhoram  a  qualidade  dos  governos,  mas  são  igualmente 
fundamentais para se alcançar a estabilidade macroeconômica e o crescimento. Assim, 
reconhecendo  a  conexão  teórica  de  boas  práticas  de  governança,  a  realização  dos 
princípios democráticos e melhores resultados econômicos e sociais,  os  organismos 
internacionais [...] têm desempenhado papel de relevo neste processo de formação de 
consenso em torno da idéia de que para se alcançar o desenvolvimento econômico não 
basta  canalizar  capitais  [...].  São necessárias  reformas institucionais  que reduzam a 
ineficiência  na  alocação  de  recursos  por  parte  dos  governos  e  possibilitem  maior 
controle  dos  governantes,  reduzindo  ou  eliminando  os  problemas  de  corrupção  e 
clientelismo que afetam o desenvolvimento econômico (p. 6).

A ampliação do acesso à informação é parte integrante desse processo, uma vez 

que não se pode controlar aquilo que não se conhece. O Legislativo, tanto do ponto de vista 

legal,  quanto  do  ponto  de  vista  político,  tem papel  fundamental  nesse  processo  de 

estabelecimento  de  uma  governança  informacional.  Conforme  mencionado,  esse  conceito 

remete à capacidade do Estado de estabelecer uma política e gestão da informação voltadas 

para a accountability e a transparência. Nesse contexto, o Legislativo é dotado de mecanismos 

formais capazes de estabelecer uma ponte informacional entre o interior dos gabinetes e da 

alta burocracia e os cidadãos14.

Neste capítulo, até este ponto, foi explanado, ainda que sucintamente, o processo 

orçamentário, discorreu-se sobre casos concretos e graves de corrupção a ele associados e 

refletiu-se acerca do aprimoramento das instituições políticas e dos mecanismos de controle, 

de forma a ampliar a transparência e a accountability. Na próxima seção, serão analisados os 

avanços normativos em direção à ampliação da transparência orçamentária. Também será feita 

14 Vide discussão sobre a participação do Legislativo na accountability na seção 2.2.
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uma reflexão  sobre  o  papel  do  acesso  à  informação  de  qualidade  como requisito  para  a 

efetivação da transparência orçamentária.
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 3.3 Transparência Orçamentária: contexto e mecanismos de avaliação

Sabe-se que o ciclo orçamentário é complexo,  o que pode torná-lo obscuro e, 

assim, uma potencial fonte de corrupção, conforme demonstrado na seção anterior. Isso leva à 

necessidade  de  sua  decodificação para  ampliar  o  entendimento  pelas  instituições 

governamentais, organizações da sociedade civil, enfim, por todos os atores envolvidos na 

fiscalização  e  controle  das  contas  públicas.  Nesse  sentido  Mello  et  alii afirmam:  “o 

conhecimento do processo orçamentário, seus prazos, sua forma de tramitação e execução dos 

gastos  e  a  prestação  de  contas  é  de  fundamental  importância  para  o  controle  social  e  o 

combate  à  corrupção”  (MELLO  et  alli,  2002,  p.  172).  Grau  (2000)  coaduna  com  esse 

entendimento, ao afirmar que:
[O] controle social se dá quando se obriga o Estado a fornecer informações sobre o que  
pretende fazer, a fim de que se possa medir as consequências de suas pretensões para 
toda a sociedade. Então, o controle social existe quando os atores obrigam o Estado a 
informar sobre suas ações e suas decisões, não só passadas, mas também futuras, a 
explicá-las e a estar sujeito a sanções em caso de eventuais condutas incorretas e anti-
éticas

Seguindo essa linha preventiva de controle da corrupção no âmbito do orçamento 

público,  a  transparência  orçamentária,  embora  não seja  condição  suficiente,  certamente  é 

condição necessária, afinal:
Quando  quem tem  poder  dá  transparência  ao  seu  exercício,  ela  tem o  condão  de 
permitir que o poder se transforme. Porque o poder, ao tornar-se transparente, submete-
se  à  crítica,  ao  escrutínio  público  e,  por  conseguinte,  ao  controle  social,  da  parte  
daqueles sobre os quais o poder se exerce (GOMES FILHO, 2005, p. 5).

Cumpre ressaltar que, no escopo do trabalho proposto,  adota-se a definição de 

transparência  orçamentária  do  Projeto  Internacional  de  Orçamento  (INTERNATIONAL 

BUDGET PROJECT, 2002, p. 12):
Grupo  de  características  do  processo  orçamentário  que  habilita  atores  externos  ao 
poder executivo entender e  analisar  as  informações sobre os recursos públicos.  Tal 
conhecimento  e  análise  do  orçamento  deve  ser  suficiente  para  tornar  possível  aos 
observadores  externos  verificar  se  a  distribuição  daqueles  recursos  e  sua aplicação 
refletem preferências sociais e são aderentes a critérios de eqüidade e justiça.

A transparência orçamentária, nessa perspectiva, não pode ser representada por 

uma variável binária cujo domínio é 'transparente' ou 'opaco'. Na verdade, é necessário haver 

um  modelo  mais  preciso  que  permita  mensurar  o  'nível  de  transparência'  do  processo 

orçamentário em um continuum.
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Nesse  sentido,  foi  desenvolvido  o  “índice  de  transparência  do  orçamento”, 

também de autoria  do Projeto Internacional  de  Orçamento15.  Esse índice  mede,  de forma 

comparável, o grau de acessibilidade e utilidade da informação de governos nacionais com 

respeito às finanças públicas, receitas e despesas (INTERNATIONAL BUDGET PROJECT, 

2002).

A aplicação  desse  índice  em  um  grupo  de  cinco  países  da  América  Latina, 

incluindo o Brasil,  em 2002, revelou que eles estão falhando na transparência dos gastos 

públicos.  Destaca-se  aqui  uma  das  conclusões  do  estudo:  a  ineficácia  na  produção  de 

informação acessível e atualizada acerca do uso dos recursos públicos (INTERNATIONAL 

BUDGET PROJECT, 2002). 

Entretanto,  é  importante  ressaltar  que  houve  avanços  importantes.  Uma  nova 

aplicação do índice – que passou por modificações em 2007, passando a ser baseado em um 

questionário de 91 perguntas, totalizando 100 pontos possíveis –, o  Brasil obteve 74 pontos, 

sendo classificado no segundo grupo mais  alto  de  abertura  orçamentária,  rotulado  como: 

“Disponibiliza Informações Significativas” (INTERNATIONAL BUDGET PARTNERSHIP, 

2008). A classificação geral é apresentada na figura abaixo:

Figura 3.2 – Classificação Geral dos Países no Índice do Orçamento Aberto - 2008

Fonte:  INTERNATIONAL BUDGET PARTNERSHIP.  Orçamentos Abertos  Transformam Vidas:  Pesquisa do Orçamento Aberto 2008. 
Washington: International Budget Partnership, 2008. Disponível em: <http://www.openbudgetindex.org>. Acesso em: 20 dez. 2009.

15 Atual Parceria Internacional do Orçamento (International Budget Partnership).

http://www.openbudgetindex.org/
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Outro  fato  digno  de  destaque  foi  o  aperfeiçoamento  do  arcabouço  legal, 

principalmente com a promulgação da  Lei Complementar nº 101, que entrou em vigor em 

maio de 2000. Essa lei,  que passou a ser conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF), estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 

fiscal (BRASIL, PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2009).

A LRF tem pontos fortes relativos ao controle e à transparência, pois obriga os 

órgãos públicos a planejarem e divulgarem a execução da gestão. De fato, a lei possui um 

capítulo dedicado ao tema (Capítulo IX – Da  Transparência, Controle e Fiscalização). 

Em relação ao controle do Executivo pelo Legislativo (accountability horizontal), 

a LRF determina que um decreto de execução orçamentária e financeira seja preparado e 

apresentado até 30 dias após a aprovação da LOA pelo Congresso Nacional. Exige ainda que 

esse  decreto  seja  submetido  a  uma  reavaliação  quadrimestral,  por  meio  de  um relatório 

apresentado  ao  Congresso.  Ademais,  determina  que  este,  juntamente  com  os  órgãos  de 

controle interno e externo, fiscalizem o cumprimento na norma  (BRASIL, PRESIDÊNCIA 

DA REPÚBLICA, 2009, grifos nossos):
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e  
o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o 
cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:

I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;

II - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a 
Pagar;

III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, 
nos termos dos arts. 22 e 23;

IV -  providências  tomadas,  conforme  o  disposto  no  art.  31,  para  recondução  dos 
montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;

V -  destinação  de  recursos  obtidos  com a  alienação  de  ativos,  tendo  em vista  as 
restrições constitucionais e as desta Lei Complementar;

VI  -  cumprimento  do  limite  de  gastos totais  dos  legislativos  municipais,  quando 
houver.

No que tange à transparência, a LRF estabelece a divulgação, inclusive de pela 

Internet,  dos  principais  relatórios  associados  às  finanças  públicas   (BERNARDO, 

ZAMBALDE, 2007). Nesse contexto, destaca-se os seguintes dispositivos da lei  (BRASIL, 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2009, grifos nossos):
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Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla 
divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e 
leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as 
versões simplificadas desses documentos.

Parágrafo  único.  A  transparência  será  assegurada  também  mediante  incentivo  à 
participação  popular e  realização  de  audiências  públicas,  durante  os  processos  de 
elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.

Art.  49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis 
durante  todo  o  exercício,  no  respectivo  Poder  Legislativo  e  no  órgão  técnico 
responsável  pela  sua  elaboração,  para  consulta  e  apreciação  pelos  cidadãos  e 
instituições da sociedade.

Outro  avanço  de  destaque  foram dispositivos  inseridos  nas  Leis  de  Diretrizes 

Orçamentárias desde 1999 que determinam o acesso para consulta do Congresso Nacional aos 

principais sistemas de informação correlacionados com a elaboração e execução do orçamento
16.  Esse  acesso  instrumentaliza  o  Congresso  Nacional  com informações  necessárias  para 

exercício do controle externo (RIBEIRO, 2004). 

A partir do acesso às informações provenientes desses sistemas e a algumas das 

suas  bases  de dados,  juntamente com o fortalecimento das  consultorias,  bases  e  sistemas 

foram sendo construídas no âmbito da Câmara e do Senado – com o apoio, respectivamente,  

do  Centro  de  Informática  e  do  Prodasen.  Essas  bases,  por  sua  vez,  deram  origem  a 

datawarehouses (armazéns de dados), os quais vem permitindo a extração de informações 

'gerenciais'  ou 'analíticas'.  Ou seja,  as Casas  Legislativas  passaram a ter  ferramentas para 

cruzar os dados e analisá-los sob diversas dimensões e níveis de agregação. Isso permitiu, por 

exemplo,  verificar  qual  o  montante  que  determinado  programa  orçamentário  recebeu  em 

determinado período de tempo.

Com base nesses dados, foram construídos portais eletrônicos de orçamento por 

ambas as Casas do Poder Legislativo Federal:

• Portal do Orçamento – Senado Federal (implantado em 2005);

• Portal Orçamento Brasil – Câmara dos Deputados (implantado em 2007).

Esses  portais  foram  projetados  justamente  com  o  propósito  de  produzir  e 

disseminar  informações  acerca  do  processo  orçamentário.  No  entanto,  para  alcançar  a 

transparência  efetiva  e  possibilitar  a  accountability a  disponibilidade  da  informação  é 

16 Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – Siafi; Sistema Integrado de Dados Orçamentários - Sidor; Sistema 
Integrado de Administração de Serviços Gerais – Siasg, entre outros.
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condição  necessária,  mas  não  suficiente,  é  necessário  também  garantir  sua  qualidade.  A 

melhora da eficácia da accountability da administração pública perante a sociedade demanda 

não só  a  'transparência  pura  e  simplesmente'  (que,  usando a  terminologia  deste  trabalho, 

poderia ser chamada de 'transparência aparente' ou 'formal'), mas também a produção pelo 

Estado de informações de qualidade, de maneira que a sociedade civil possa entendê-las e 

usá-las (GRAU, 2006).

Motivado por essa idéia e com base na metodologia proposta pelo IBP, foi feita 

uma avaliação dos portais  de orçamento do Congresso Nacional,  apresentada no próximo 

capítulo.
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 4 Estudo de Caso: Avaliação da Transparência Efetiva dos 
Portais de Orçamento do Congresso Nacional 

 4.1 Metodologia de Avaliação

Conforme  discutido  no  primeiro  capítulo  a  informação (incluindo  a  meta-

informação) disponível deve possuir  qualidades que possibilitem uma  transparência efetiva. 

Nesse contexto, a mensuração da qualidade da informação torna-se um indicador do grau de 

transparência efetiva.

Como  o  objetivo  deste  trabalho  é  dar  uma  contribuição  para  a  transparência 

efetiva  do  processo  orçamentário,  era  necessário  buscar,  na  literatura,  instrumentos  de 

avaliação da transparência associados a esse tema específico. Após revisão da literatura, foi 

escolhido o Open Budget Questionnaire,  produzido pela organização  International Budget  

Partnership (IBP),  publicado em 28 de setembro de 2007 (INTERNATIONAL BUDGET 

PARTNERSHIP, 2007b), complementados com critérios extraídos de modelos de avaliação da 

qualidade da informação.

O Open Budget Questionnaire serviu de base para a elaboração do Open Budget  

Index,  ou "Índice do Orçamento Aberto",  já  mencionado no capítulo  anterior,  que visa a 

medir, comparativamente, o grau de abertura (transparência) das informações orçamentárias 

dos países avaliados (INTERNATIONAL BUDGET PARTNERSHIP, 2007a, 2007b, 2008).

O Open Budget Questionnaire foi estruturado em três seções:

• Seção Um: A Disponibilidade de Documentos Orçamentários;

• Seção Dois: A Proposta Orçamentária do Executivo

• Seção Três: O Processo Orçamentário

Nem todas as questões do questionário original foram utilizadas nesta pesquisa. 

Em primeiro lugar, porque várias questões focalizavam mais aspectos institucionais do que 

propriamente informacionais. Segundo, porque a ênfase foi dada à avaliação das informações 

do  processo  orçamentário.  Portanto,  foram  selecionadas  apenas  questões  da  Seção  Três. 
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Seguiu-se  também  a  mesma  divisão  em  etapas  proposta  pelo  IBP  para  o  processo 

orçamentário:

• Formulação do Orçamento pelo Executivo

• Aprovação do Orçamento pelo Legislativo

• Implementação do Orçamento pelo Executivo

• Relatório de final de Ano e Sistema Nacional de Auditoria

É  importante  notar  que  esta  divisão  é  compatível  com  as  fases  do  processo 

orçamentário  apresentadas  no  capítulo  anterior:  elaboração,  execução  e  fiscalização.  A 

diferença é que a fase de elaboração é desmembrada nas etapas de formulação e aprovação. 

Esse desmembramento, por sua vez, também faz sentido, visto que no processo orçamentário 

brasileiro,  conforme mencionado,  contempla  uma fase  de emendamento  do projeto  de lei 

orçamentária (PLO), que culmina com sua aprovação e transformação em lei orçamentária 

anual (LOA). Logo, é interessante avaliar a disponibilidade e a qualidade das informações em 

cada etapa.

Ressalta-se também que, para alcançar maior objetividade, algumas questões de 

avaliação utilizadas foram resultados da fusão de duas ou mais questões originais,  por se 

tratarem do mesmo item de informação. No total foram formuladas 18 (dezoito) questões, 

com base em 36 (trinta e seis) selecionadas do questionário original.

Outro aspecto relevante e que merece destaque: a qualidade da informação não é 

avaliada no questionário original, apenas sua disponibilidade (INTERNATIONAL BUDGET 

PARTNERSHIP, 2008, p.2). Essa disponibilidade, por sua vez, se estende a qualquer meio, 

eletrônico ou não. Ou seja, não se limita apenas à informação disponível na Internet (p. 5-6). 

No 'pior caso', pode ser até mesmo uma informação contida em um documento que necessita 

ser obtido pessoalmente em alguma repartição pública mediante requerimento.

Não  obstante,  é  ponto  pacífico  que  as  novas  tecnologias  da  informação  e  da 

comunicação possibilitam, atualmente,  a disponibilidade de  todas  as  informações  (com as 

raríssimas exceções relacionadas a segredo de Estado e estabelecidas em lei) em linguagem e 

formato adequados, na Internet. Os eventuais entraves à disseminação ampla da informação 

de qualidade nos portais de governo são, portanto, de natureza político-administrativa, e não 

tecnológicas. E podem denotar (ou implicar em) déficits de transparência e  accountability, 

como foi discutido.
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Há,  em  diversos  países,  um  discurso  muito  grande  sobre  a  ampliação  da 

transparência por meio da Internet. No entanto, entre o discurso e a prática efetiva, pode haver 

uma grande distância. No contexto da Argentina (mas que pode ser aplicado ao Brasil), Tesoro 

(2001) adverte:
Para não ser percebidas como opacas, antiquadas ou retrógradas, as entidades públicas 
aspiram  participar  do  “universo  virtual”.  O  sítios  “ponto  gov”  na  rede  permitem 
cumprir os rituais e as cerimônias de transparência, “como se” os conteúdos fossem o 
que deveriam ser, com o risco de converter o fictício em ponto de referência e de crer  
que a meta se reduz a adicionar cosmética informática e “sítios” vazios de substância 
(p. 1, grifos nossos)

O  autor,  no  mesmo  sentido  do  trabalho  aqui  proposto,  procura  demarcar  a 

diferença entre transparência “aparente” (pseudo-transparência) e “autêntica”:
A autêntica transparência não se limita a permitir acesso a certos dados maquilados e 
dissimulados 'desde dentro', mas sim a possibilidade de todo cidadão obter e interpretar 
a informação completa, relevante, oportuna, pertinente e confiável, sobre a gestão de 
recursos e da conduta dos servidores públicos (p. 6, tradução livre).

Essa afirmação encerra um conceito que envolve várias características desejáveis 

da transparência “autêntica”, a qual denominaremos, neste trabalho, transparência efetiva. O 

autor  associa  essas  características a  qualidades  desejáveis  da  informação  disponível. 

Portanto, a transparência efetiva relaciona-se diretamente com as qualidades da informação. 

Nesse contexto, a mensuração da qualidade da informação torna-se um indicador do grau de 

transparência efetiva. 

Nesse sentido, a avaliação proposta, cujos resultados seguem na planilha anexa, 

pretende contribuir para a avaliação da transparência efetiva especialmente em dois aspectos: 

(1)  introduzindo uma avaliação mínima  da qualidade  da  informação;  (2)  concentrando-se 

apenas na informação disponível em sítios eletrônicos cujo acesso é franqueado à população.

A partir de revisão da literatura sobre avaliação da qualidade de web sites, focou-

se em três quesitos de avaliação: conteúdo, linguagem e formato. 

No  quesito  conteúdo,  pretende-se  avaliar  principalmente  quão  atualizada  e 

completa  é  a  informação  provida.  Para  Barboza  et  al.  (2000)  é  importante  verificar  a 

profundidade,  nível  de  detalhamento  e  consistência  existente  nas  informações  fornecidas. 

Vilella (2005) também considera o conteúdo uma das três dimensões relevantes de avaliação 

de um web site. Furquim (2004), em um estudo de caso sobre o Portal de Compras Eletrônicas 
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do Poder Executivo Federal (Comprasnet), identificou que, dos cinco fatores motivadores do 

uso do web site, três se relacionavam ao conteúdo.

Na avaliação do quesito linguagem, foi destacada a inteligibilidade da informação, 

considerando-se  como público-alvo  o  cidadão  comum.  Inteligibilidade,  no  contexto  deste 

trabalho, significa que a informação, uma vez disponível e capturada, deve ter características 

que possibilitem sua apreensão efetiva ou,  dito  de outra  forma,  deve permitir  ao cidadão 

processar e compreender a informação.

Finalmente,  na  avaliação  do  quesito  formato,  considerou-se  principalmente  a 

flexibilidade  na  visualização  da  informação,  a  maior  independência  possível  de  outros 

softwares de visualização que não seja o próprio navegador (browser)  e a independência de 

formatos proprietários. 

Os  quesitos  linguagem  e  formato  guardam  estreita  relação  com  o  quesito 

usabilidade,  ou  seja,  facilidade  de  uso.  Isso  porque  tem  a  ver  com  a  forma  na  qual  a  

informação  será  representada,  as  possibilidades  de  manipulação  dessa  informação  e  sua 

compreensão pelo usuário. A usabilidade é estudada por várias áreas do conhecimento, como 

a  Ciência  da  Computação,  mais  especificamente  na  área  denominada  Interface  Homem-

Computador  (IHC), a  Engenharia  de Produção e a  Ciência  da Informação.  Vilella  (2005) 

propõe os seguintes parâmetros para a avaliação da usabilidade:

• Planejamento Visual/Gráfico;
• Navegação;
• Links;
• Interface;
• Acessibilidade.
No presente trabalho, optou-se por associar os parâmetros propostos por Vilella 

para avaliação da usabilidade à dimensão “formato”. Isso porque o enfoque é a informação, 

sendo o formato um de seus atributos sujeitos à avaliação.

Quadro 4.1 – Qualidades da informação associadas à transparência efetiva
Aspecto ou Dimensão Critérios

Conteúdo Completude, Utilidade (relevância e pertinência), Atualidade, Credibilidade

Linguagem Inteligibilidade

Formato Legibilidade, Flexibilidade, Navegabilidade

Fonte: elaborado pelo autor a partir de revisão da literatura.
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Todos os três quesitos são pontuados em uma escala que vai de 0 a 3. A nota 0 

(zero)  significa  que  a  informação  não  está  disponível  no  portal  avaliado  e  implica, 

naturalmente, é aplicada em todos os três quesitos. A nota 1 (um) significa que o quesito é 

atendido, mas de forma insatisfatória. A nota 2 (dois) significa que o quesito é atendido de 

forma satisfatória. Finalmente, a nota 3 (três) significa que o quesito é atendido plenamente.

A primeira tabela (Tabela 4.1) apresenta a avaliação do portal “Orçamento Brasil”, 

da  Câmara  dos  Deputados,  cujo  endereço  eletrônico  é 

<http://www2.camara.gov.br/orcamentobrasil>. 

A segunda tabela  (Tabela  4.2)  apresenta  a  avaliação do portal  “Orçamento  da 

União”,  do  Senado  Federal,  cujo  endereço  eletrônico  é 

<http://www9.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado>.

Ambas as tabelas têm a mesma estrutura, conforme descrição a seguir:

• Coluna “Etapa”: indica a qual etapa do processo orçamentário está associada a 

questão de avaliação.

• Coluna “Critério de Avaliação”: descrição do critério de avaliação, composto 

por:

• Coluna “No.”: indica o número seqüencial do critério. Serve apenas 

para facilitar posteriores referências a essa questão.

• Coluna “Questão”: apresenta a questão de avaliação que norteará a 

pontuação do critério.

• Coluna  “Questão(ões)  Correspondente(s)  no  IBT”:  indica  o(s) 

número(s)  original(is)  da(s)  questão(ões)  no  "Open  Budget 

Questionnaire", supramencionado.

• Coluna “Resultado da Avaliação”: subdividida em duas colunas “Comentário” e 

“Pontuação”:

• A coluna “Comentário” descreve a avaliação crítica do pesquisador 

em relação ao Portal.

• A coluna “Pontuação” apresenta a pontuação atribuída ao pesquisador 

ao  critério  em  questão,  nos  aspectos  “Conteúdo”,  “Linguagem”  e 

“Formato”. Cada nota é registrada na respectiva coluna

http://www9.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado
http://www2.camara.gov.br/orcamentobrasil
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Tabela 4.1 Avaliação da Qualidade da Informação do Portal Orçamento Brasil

Etapa

Critério de Avaliação Resultado da Avaliação

Nº. Questão IBT Comentário
Pontuação

Conteúdo Linguagem Formato
Total

Fo
rm

ul
aç

ão
 d

o 
O

rç
am

en
to

 p
el

o 
Ex

ec
ut

iv
o 1 Como é a qualidade da 

informação disponível no 
portal sobre o processo 
orçamentário (cronograma, 
etapas, órgãos envolvidos 
etc.).

66 e 
68

Existe uma área no portal denominada 
"Entenda o Orçamento", a qual apresenta 
vários itens de informação, inclusive 
alguns multimídia, explicando o 
processo orçamentário. O cronograma 
está no documento "Agenda do Processo 
Orçamentário - Linha de Tempo". No 
entanto, este documento tem linguagem 
técnica e o formato inadequado: 
visualmente confuso, estático e 
proprietário (pdf). Existe também uma 
cartilha: 
<http://www2.camara.gov.br/internet/orc
amentobrasil/cidadao/entenda/cartilha/ca
rtilha.pdf>, com linguagem acessível ao 
cidadão comum, porém bastante 
incompleta. Existe também um 
calendário de eventos, mas só para o ano 
de 2006. Tanto a cartilha como o 
calendário têm formato inadequado: 
estático e proprietário (pdf).

2 2 1 5

2 Como é a qualidade da 
informação disponível no 
portal relativa ao pré-
orçamento, especialmente 
no que tange à descrição do 
quadro macroeconômico e 
fiscal, políticas públicas e 
prioridades? (Estas 
informações irão guiar o 
desenvolvimento das 
estimativas mais detalhadas 
do orçamento vindouro)

71, 
72 e 
73

O correspondente ao pré-orçamento no 
Brasil é o Projeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (PLDO). Seu cronograma 
está na resposta da pergunta 1 e seu texto 
está disponível no portal, na área LDO, 
no endereço 
<http://www2.camara.gov.br/orcamentob
rasil/orcamentouniao/ldo/ldo2009/Propos
ta>. Uma explicação sintética do quadro 
macroeconômico e fiscal encontra-se na 
"Mensagem", que faz parte do projeto da 
LDO. Como exemplo, pode-se citar o 
projeto da LDO de 2009: a mensagem 
(no. 20, de 16/04/2008) encontra-se 
disponível endereço: 
<http://www.camara.gov.br/internet/comi
ssao/index/mista/orca/ldo/LDO2009/pro
posta/msg192_08_2ms.pdf>. O portal 
disponibiliza ainda documentos 
associados ao projeto da LDO que 
descrevem as políticas públicas 
prioritárias a serem cobertas pelo 
orçamento. Em relação à LDO 2009, por 
exemplo, eles estão na área "LDO - Lei 
de Diretrizes Orçamentárias", no 
endereço: 
<http://www2.camara.gov.br/orcamentob
rasil/orcamentouniao/ldo/ldo2009/Propos
ta>, em especial os documentos "Nota 
Técnica n° 03/SECAD/SOF/MP" 
(produzido pelo Executivo) e "NTC 
03/2008" (produzido pelas Consultorias 
de Orçamento da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal). No entanto, o 
Portal não provê nenhum outro 
documento ou item de informação que 
'traduza' a linguagem técnica daquele 
documento para o cidadão comum. 
Apesar dessa área prover um sumário 
dinâmico ('html'), os documentos estão 
disponíveis apenas em formato estático e 

3 1 2 6
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Tabela 4.1 Avaliação da Qualidade da Informação do Portal Orçamento Brasil

Etapa

Critério de Avaliação Resultado da Avaliação

Nº. Questão IBT Comentário
Pontuação

Conteúdo Linguagem Formato
Total

proprietário ('pdf'). Não há possibilidade 
de navegação dinâmica nesses 
documentos por meio de referências 
(hyperlinks). O portal poderia trazer, por 
exemplo, gráficos que apresentassem os 
dados de forma mais intuitiva.

A
pr

ov
aç

ão
 d

o 
O

rç
am

en
to

 p
el

o 
Le

gi
sl

at
iv

o

3

Como é a qualidade da 
informação disponível no 
portal acerca dos gastos de 
todos os itens secretos, 
relativos, por exemplo, à 
segurança nacional e 
inteligência militar?

79

No período em que esta pesquisa foi 
efetuada, não foi possível localizar no 
portal nem mesmo a solicitação desse 
tipo de informação ao Executivo. 0 0 0 0

4

Como é a qualidade da 
informação disponível no 
portal associada ao 
emendamento do orçamento 
apresentado pelo executivo?

80

O Portal disponibiliza informações sobre 
emendas no endereço, na área "LOA - 
Lei Orçamentária Anual", item "Emendas 
ao Projeto de Lei (...)". O endereço é: 
<http://www2.camara.gov.br/orcamentob
rasil/orcamentouniao/loa/loa2009/ciclos/
emendas.html>. No entanto, esta 
informação está, em geral, em linguagem 
extremamente técnica; ademais, as 
informações financeiras (valores das 
emendas), encontram-se em formato 
inadequado: proprietário (mdb) e de 
tamanho grande para ser trasmitido pela 
Internet por meio de conexões mais 
lentas.

3 1 1 5

5

Como é a qualidade da 
informação da apropriação 
da despesa aprovada pelo 
Legislativo?

81

O orçamento de despesa é detalhado por 
Órgão/ Unidade Orçamentária/ Função/ 
Subfunção/ Programa/ Ação (Projeto-
Atividade). A redação final está 
disponível, organizada em vários 
documentos, na área "Redação Final 
(Autógrafo)",cujo endereço é: 
<http://www2.camara.gov.br/orcamentob
rasil/orcamentouniao/loa/loa2009/ciclos/r
f_autografo.html>. Os documentos mais 
detalhados estão associados aos "órgãos 
superiores" (normalmente ministérios): 
ou seja, para cada "órgão superior" 
corresponde um documento. Tal forma de 
organização, na perspectiva deste 
trabalho, não é adequada, pelo "pdf" ser 
um formato proprietário e pelo fato de 
ser muito trabalhoso para o usuário final 
fazer download de 41 (quarenta e um 
documentos) no total.

3 1 2 6
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Tabela 4.1 Avaliação da Qualidade da Informação do Portal Orçamento Brasil

Etapa

Critério de Avaliação Resultado da Avaliação

Nº. Questão IBT Comentário
Pontuação

Conteúdo Linguagem Formato
Total

Im
pl

em
en

ta
çã

o 
do

 O
rç

am
en

to
 p

el
o 

Ex
ec

ut
iv

o 
(E

xe
cu

çã
o 

O
rç

am
en

tá
ria

) 6

Como é a qualidade da 
informação sobre a 
execução orçamentária 
anual em termos de 
classificação (unidade 
administrativa, classificação 
econômica e/ou funcional), 
cobertura e nível de 
detalhamento?

82, 
83 e 
84

O Portal disponibiliza consultas ao banco 
de dados de execução da despesa (o qual 
faz parte do Datawarehouse de 
Orçamento da União, mantido pela 
Câmara dos Deputados), por meio do 
endereço: 
http://www2.camara.gov.br/orcamentobr
asil/fiscalize/outrasconsultas/execucao. 
Essas consultas podem ser feitas sob 
diversas dimensões (perspectivas) de 
análise, tais como natureza da despesa, 
função, unidade administrativa (órgão) 
etc. O Portal permite visualizar os 
valores da execução orçamentária de até 
o nível de subprojeto (subtítulo) de uma 
unidade orçamentária (a qual significa a 
menor unidade do órgão que tem dotação 
orçamentária específica). Esse nível de 
visualização é denominado "funcional 
completa" . Embora permita navegação, 
o resultado final é exibido em formato 
inadequado: estático e proprietário (pdf). 
A linguagem também permanece 
bastante técnica. Por exemplo, há a 
possibilidade de se visualizar o valor da 
despesa por um grupamento de 
informação denominado GND. No 
entanto, não há, na página de consulta, 
nenhuma informação explicando o que 
representa a sigla GND (grupo de 
natureza de despesa), muito menos seu 
significado. Outro exemplo: para se saber 
valores relacionados às despesas com a 
dívida pública, é necessário fazer a 
pesquisa pelos grupos de natureza de 
despesa correspondentes (GND 2 e GND 
6) ou pela função apropriada (28 - 
Encargos Especiais).

3 1 2 6

7

Como é a qualidade da 
informação dos relatórios 
de acompanhamento em 
termos de possibilitar a 
comparação da despesa real 
efetivada com o valor 
original estimado para o 
período ou no mesmo 
período do ano anterior? 85

O Portal disponibiliza, conforme 
mencionado, consultas sobre a execução 
orçamentária. Os resultados dessas 
consultas trazem a dotação inicial - que 
corresponde ao valor aprovado em lei (na 
LOA), a dotação autorizada (ou seja, 
alterada por créditos suplementares), e os 
valores empenhado, liquidado e pago. 
Assim, há como comparar o estimado 
com o realizado. No entanto, não há uma 
explicação contextual sobre os conceitos 
técnicos como "empenhado" e 
"liquidado", por exemplo. Existe uma 
cartilha, mas se encontra em outra área 
do portal e não há referência (link) para 
ela: é necessário que o usuário saia da 
área de consulta.

3 1 2 6

8

Como é a qualidade das 
informações associadas à 
evolução das receitas 
orçamentárias?

86, 
87 e 
88

O Portal não disponibiliza informação 
sobre a evolução das receitas, apenas da 
evolução das despesas. Há apenas 
informações acerca das estimativas de 
receitas.

0 0 0 0

9 Como é a qualidade das 89, Não existe relatório específico sobre a 0 0 0 0
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Tabela 4.1 Avaliação da Qualidade da Informação do Portal Orçamento Brasil

Etapa

Critério de Avaliação Resultado da Avaliação

Nº. Questão IBT Comentário
Pontuação

Conteúdo Linguagem Formato
Total

informações associadas à 
evolução real da dívida 
pública? 90 e 

91

evolução real da dívida. Não há nem 
referência aos relatórios publicados pelo 
Executivo (vide resposta à questão 
original correspondente em 
http://www.internationalbudget.org/open
budgets/index.htm).

10

Como é a qualidade das 
informações de revisão 
periódica da execução 
orçamentária, especialmente 
em termos de mudanças no 
cenário econômico, 
atualização das estimativas 
de despesas e receitas?

92,9
3,94 
e 95

Na área "Estudos e Notas Técnicas", item 
"Notas Técnicas", há relatórios 
concernentes à avaliação orçamentária. 
No entanto, estão escritos em linguagem 
técnica e são apresentados apenas em 
formato estático e proprietário (pdf). 
Poderia haver gráficos ilustrativos, o que 
tornaria mais fácil o entendimento e a 
análise dos dados.

3 1 1 5

11

Como é a qualidade das 
informações acerca de 
processos de aquisição e/ou 
contratação, decorrentes de 
programas previstos no 
orçamento, com suspeitas 
de irregularidades? 97

Existe uma área no Portal que provê um 
sistema de informações sobre processos 
de aquisição e/ou contratação com 
suspeitas de irregularidade: "Obras com 
Indícios de Irregularidades" 
(<http://www2.camara.gov.br/orcamento
brasil/orcamentouniao/irregularidade>). 
Essas informações são oriundas de 
relatório submetido pelo TCU. No 
entanto, sua linguagem é extremamente 
técnica e não há qualquer tipo de 
explicação ao cidadão não-especialista. O 
formato da resposta final também é 
inadequado (estático e proprietário - pdf).

3 1 1 5

12

Como é a qualidade das 
informações acerca de 
orçamentos suplementares?

98, 
99 e 
100

Os orçamentos suplementares são 
denominados, no Brasil, "créditos 
adicionais", os quais são "as autorizações 
de despesa não computadas ou 
insuficientemente dotadas na Lei de 
Orçamento" (CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, ORÇAMENTO 
BRASIL, 2009). Há, no Portal, uma área 
específica com informações sobre esses 
créditos, denominada "Créditos 
Adicionais" 
(<http://www2.camara.gov.br/orcamento
brasil/orcamentouniao/creditos>). Há 
uma breve explicação, em linguagem 
inteligível ao público leigo, sobre cada 
tipo de crédito, bem como um sistema 
para acesso à informação sobre os 
créditos.

3 3 3 9

Pr
es

ta
çã

o 
de
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on

ta
s e

 A
ud
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ria

13

Como é a qualidade das 
informações sobre a 
prestação de contas do 
Executivo ao Legislativo?

101

No Brasil, "a Prestação de Contas do 
Presidente da República é o documento 
elaborado a cada exercício financeiro em 
cumprimento ao inciso XXIV do artigo 
84 da Constituição Federal, que 
determina que compete privativamente 
ao Presidente da República prestar, 
anualmente, ao Congresso Nacional, 
dentro de sessenta dias após a abertura da 
sessão legislativa, as contas relativas ao 
exercício anterior" (Portal da 
Transparência, 2009). O Portal 
Orçamento Brasil provê os documentos 

1 1 1 3
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Tabela 4.1 Avaliação da Qualidade da Informação do Portal Orçamento Brasil

Etapa

Critério de Avaliação Resultado da Avaliação

Nº. Questão IBT Comentário
Pontuação

Conteúdo Linguagem Formato
Total

correspondentes na área "Prestação de 
Contas". No entanto, desde 2004 não há 
apreciação final por parte da CMO. Além 
disso, há apenas um documento com a 
síntese dos encaminhamentos: os 
documentos contendo as prestações de 
conta na íntegra não estão disponíveis. 
Não há nem mesmo referência à área do 
portal do TCU que provê cópias integrais 
desses documentos: 
<http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/port
al/TCU/comunidades/contas/contas_gove
rno>.

14

Como é a qualidade das 
informações disponíveis no 
portal associadas à auditoria 
dos dados da prestação de 
contas?

102

Conforme mencionado no questionário 
original do International Budget 
Partnership (2007b), o Balanço Geral da 
União - documento integrante da 
Prestação de Contas - não é auditado em 
termos de execução de programas. A 
Controladoria-Geral da União audita 
programas somente quando recebe 
denúncias ou por amostragem. No 
entanto, o portal não provê referências 
nem a documentos relativos a essas 
eventuais auditorias. Existem também o 
Portal Siafi (sítio eletrônico), que provê 
informações sobre o BGU (endereço: 
<https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/
bguweb/index.asp>), e não é mencionado 
pelo Portal Orçamento Brasil.

0 0 0 0

15

Como é a qualidade das 
informações disponíveis no 
portal associadas ao balanço 
anual do orçamento, 
especialmente em termos de 
permitir entender as causas 
da diferença entre os níveis 
aprovados e a execução real 
das despesas, bem como da 
diferença entre a previsão 
macroeconômica para o ano 
fiscal e os resultados reais, 
em níveis de detalhe e 
classificação apropriados?

103, 
104, 
105 
e 
106

Na área "Estudos e Notas Técnicas", item 
"Notas Técnicas", há relatórios 
concernentes à avaliação orçamentária 
(para o ano de 2008, por exemplo, 
existem dois desses relatórios). Embora 
não sejam baseados nos dados finais do 
ano em avaliação, sem dúvida 
contribuem para o acompanhamento 
mais criterioso da execução 
orçamentária. No entanto, estão escritos 
em linguagem técnica e são apresentados 
apenas em formato estático e proprietário 
(pdf). Poderia haver gráficos ilustrativos, 
o que tornaria mais fácil o entendimento 
e a análise dos dados.

2 1 1 4

16

Como é a qualidade das 
informações associadas ao 
balanço anual do orçamento 
em termo de permitir 
entender a diferença entre 
as estimativas dos dados 
não-financeiros, como 
indicadores de performance, 
e os resultados reais?

107 
e 
108

Até o encerramento desta pesquisa, não 
foi encontrado nenhum relatório, estudo 
ou menção a qualquer análise sobre 
revisão de estimativas associadas a dados 
não-financeiros (tais como indicadores 
sociais, ambientais etc.).

0 0 0 0

17

Como é a qualidade das 
informações associadas ao 
balanço anual do orçamento 
em termos de permitir 
entender a diferença entre o 
montante dos  fundos 

109

Há apenas dados quantitativos de 
natureza contábil-financeira (valores 
autorizados, empenhados e pagos), que 
podem ser obtidos por órgão (Ministério 
do Desenvolvimento Social, 
principalmente), ou pela classificação por 

1 1 1 3



58

Tabela 4.1 Avaliação da Qualidade da Informação do Portal Orçamento Brasil

Etapa

Critério de Avaliação Resultado da Avaliação

Nº. Questão IBT Comentário
Pontuação

Conteúdo Linguagem Formato
Total

comprometidos com o 
benefício direto das 
populações mais pobres e o 
resultado real de sua 
aplicação?

programas. Não há análises quantitativas 
nem qualitativas que relacionem os 
investimentos com a melhoria real dos 
indicadores sociais.

18

Como é a qualidade das 
informações acerca da 
situação dos fundos extra-
orçamentários?

110

Não existe a produção sistemática de 
relatórios específicos sobre fundos extra-
orçamentários. Um exemplo de fundo 
desse tipo seria, por exemplo, o Fundo de 
Garantia sobre o Tempo de Serviço 
(FGTS). No entanto, há a produção de 
alguns estudos sobre o tema. Existe, por 
exemplo, o Estudo 09/2007, produzido 
pela Consultoria de Orçamento e 
Fiscalização Financeira da Câmara dos 
Deputados (COFF, 2007), o qual pode ser 
encontrado no Portal, na área 'Estudos e 
Notas Técnicas', no endereço: 
<http://www2.camara.gov.br/orcamentob
rasil/orcamentouniao/estudos/2007/EST
%2009-2007%20-%20Estudos
%20destinados%20a%20Habitacao.pdf>. 
O estudo, no entanto, está escrito em 
linguagem bastante técnica. Além disso, 
seu formato é estático e proprietário - 
PDF.

1 1 1 3

Fonte: dados da pesquisa.
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Tabela 4.2. Avaliação da Qualidade da Informação do Portal Orçamento da União

Etapa

Critério de Avaliação Resultado da Avaliação

Nº. Questão   IBT Comentário
Pontuação

Conteúdo Linguagem Formato
Total

Fo
rm
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aç
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 d

o 
O

rç
am

en
to

 p
el

o 
Ex

ec
ut

iv
o

1

Como é a qualidade da 
informação disponível no 
portal sobre o processo 
orçamentário (cronograma, 
etapas, órgãos envolvidos 
etc.).

66 e 
68

Dentro da área "Orçamento Anual", 
na seção "Documentos 
correspondentes", existe um item 
denominado "Cronogramas e 
informes sobre a tramitação", o qual 
contém vários documentos  sobre o 
cronograma do ciclo orçamentário. 
Além disso, na área "Processo 
Orçamentário" do Portal, há 
informações sobre todas as etapas do 
processo, inclusive os prazos legais de 
tramitação. A linguagem é inteligível 
ao público leigo e o formato é 
dinâmico e aberto (não-proprietário).

3 3 3 9

2

Como é a qualidade da 
informação disponível no 
portal relativa ao pré-
orçamento, especialmente no 
que tange à descrição do 
quadro macroeconômico e 
fiscal, políticas públicas e 
prioridades? (Estas 
informações irão guiar o 
desenvolvimento das 
estimativas mais detalhadas 
do orçamento vindouro)

71, 
72 e 
73

O correspondente ao pré-orçamento 
no Brasil é o Projeto da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (PLDO). 
Seu cronograma está na resposta da 
pergunta 1 e seu texto está disponível 
no portal, na área "Diretrizes 
Orçamentárias", no endereço 
<http://www9.senado.gov.br/portal/pa
ge/portal/orcamento_senado/LDO/Ela
boracao:PL>. Existe referência ao 
Projeto do Executivo (seção "Projeto), 
informes sobre o estado da tramitação 
da PLDO ("Informes sobre a 
Tramitação"), bem como análises 
("Estudos e Notas Técnicas"). Esse 
conjunto de informações fornecem 
explicações sobre o quadro 
macroeconômico e fiscal, as políticas 
públicas e as prioridades. A 
linguagem é técnica, dificultando a 
compreensão do cidadão comum. 
Apesar dessa área prover um sumário 
dinâmico ('html'), em forma de 
"árvore", os documentos estão 
disponíveis apenas em formato 
estático e proprietário ('pdf'). Não há 
possibilidade de navegação dinâmica 
dentro dos documentos por meio de 
referências (hyperlinks).

3 1 2 6

A
pr

ov
aç

ão
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o 
O

rç
am

en
to
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el

o 
Le

gi
sl

at
iv

o 3 Como é a qualidade da 
informação disponível no 
portal acerca dos gastos de 
todos os itens secretos, 
relativos, por exemplo, à 
segurança nacional e 
inteligência militar?

79 No período em que esta pesquisa foi 
efetuada, não foi possível localizar no 
portal nem mesmo a solicitação desse 
tipo de informação ao Executivo.

0 0 0 0
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Tabela 4.2. Avaliação da Qualidade da Informação do Portal Orçamento da União

Etapa

Critério de Avaliação Resultado da Avaliação

Nº. Questão   IBT Comentário
Pontuação

Conteúdo Linguagem Formato
Total

4

Como é a qualidade da 
informação disponível no 
portal associada ao 
emendamento do orçamento 
apresentado pelo executivo?

80

O Portal disponibiliza informações 
sobre a elaboração e a tramitação das 
emendas no endereço, na área 
"Orçamento Anual", item "Emendas". 
O endereço é: 
<http://www9.senado.gov.br/portal/pa
ge/portal/orcamento_senado/LOA/Ela
boracao:E>. No entanto, estas 
informações estão, em geral, em 
linguagem bastante técnica. As 
informações financeiras (valores das 
emendas) estão disponíveis no 
sistema "SIGA Brasil", acessível via 
Portal. O sistema apresenta uma série 
de relatórios pré-formatados, com 
diversas visões dos dados das 
emendas (por autor, órgão, programa 
etc.), sendo bastante intuitivo e sem 
necessidade de "download".

3 2 3 8

5

Como é a qualidade da 
informação da apropriação da 
despesa aprovada pelo 
Legislativo?

81

O orçamento de despesa é detalhado 
por Órgão/ Unidade Orçamentária/ 
Função/ Subfunção/ Programa/ Ação 
(Projeto-Atividade). A redação final 
está disponível, organizada em vários 
documentos, na área "Autógrafos e 
Leis",cujo endereço é: 
<http://www9.senado.gov.br/portal/pa
ge/portal/orcamento_senado/LOA/Ela
boracao:PL>. Os dados numéricos 
podem ser acessados via sistema de 
consulta, podendo ser classificados e 
filtrados, de forma bastante intuitiva. 
No entanto, falta ainda uma 
explicação dos termos técnicos ao 
público leigo e os documentos 
contendo as normas legais estão 
disponíveis apenas em formato 
estático e proprietário (pdf).

3 1 2 6



61

Tabela 4.2. Avaliação da Qualidade da Informação do Portal Orçamento da União

Etapa

Critério de Avaliação Resultado da Avaliação

Nº. Questão   IBT Comentário
Pontuação

Conteúdo Linguagem Formato
Total
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) 6 Como é a qualidade da 
informação sobre a execução 
orçamentária anual em 
termos de classificação 
(unidade administrativa, 
classificação econômica e/ou 
funcional), cobertura e nível 
de detalhamento?

82, 
83 e 
84

O Portal disponibiliza consultas ao 
banco de dados de informações do 
Orçamento da União, mantido pelo 
Senado, por meio do sistema Siga 
Brasil, já mencionado. Essas 
consultas podem ser feitas sob 
diversas dimensões (perspectivas) de 
análise, tais como natureza da 
despesa, função, unidade 
administrativa (órgão) etc. O Portal 
permite visualizar os valores da 
execução orçamentária de até o nível 
de subprojeto (subtítulo) de uma 
unidade orçamentária (a qual significa 
a menor unidade do órgão que tem 
dotação orçamentária específica). 
Esse nível de visualização é 
denominado "funcional completa" . A 
linguagem também permanece 
técnica, porém há uma espécie de 
glossário on-line, que fornece pelo 
menos a definição dos termos. O 
formato é adequado, pois é dinâmico 
e não é necessário download de 
arquivos proprietários para a 

3 2 3 8

7 Como é a qualidade da 
informação dos relatórios de 
acompanhamento em termos 
de possibilitar a comparação 
da despesa real efetivada com 
o valor original estimado 
para o período ou no mesmo 
período do ano anterior?

85 O Portal disponibiliza, conforme 
mencionado, consultas sobre a 
execução orçamentária (sistema Siga 
Brasil). Os resultados dessas consultas 
trazem a dotação inicial - que 
corresponde ao valor aprovado em lei 
(na LOA), a dotação autorizada (ou 
seja, alterada por créditos 
suplementares), e os valores 
empenhado, liquidado e pago. Assim, 
há como comparar o estimado com o 
realizado. Caso o usuário ative o 
painel esquerdo e escolha a opção 
"Dados", ele terá acesso a definições 
dos termos técnicos como 
"empenhado" e "liquidado", por 
exemplo. O formato é adequado, pois 
é dinâmico e não é necessário 
download de arquivos proprietários 
para a visualização dos dados.

3 3 3 9

8 Como é a qualidade das 
informações associadas à 
evolução das receitas 
orçamentárias?

86, 
87 e 
88

O Portal disponibiliza informação 
sobre a evolução das receitas, de 
forma análoga à evolução das 
despesas. Vide critério 6.

3 3 3 9

9 Como é a qualidade das 
informações associadas à 
evolução real da dívida 
pública?

89, 
90 e 
91

Não existe relatório específico sobre a 
evolução real da dívida. Não há nem 
referência aos relatórios publicados 
pelo Executivo (vide resposta à 
questão original correspondente em 
International Budget Partnership 
(2007b).

0 0 0 0
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Tabela 4.2. Avaliação da Qualidade da Informação do Portal Orçamento da União

Etapa

Critério de Avaliação Resultado da Avaliação

Nº. Questão   IBT Comentário
Pontuação

Conteúdo Linguagem Formato
Total

10

Como é a qualidade das 
informações de revisão 
periódica da execução 
orçamentária, especialmente 
em termos de mudanças no 
cenário econômico, 
atualização das estimativas 
de despesas e receitas? 92,93

,94 e 
95

Existem relatórios específicos de 
revisão produzidos pela CMO 
disponíves no portal, na área 
"Orçamento Anual", seção 
"Programação 
Financeira/Contigenciamento", item 
"Documentos Correspondentes - Por 
Categoria de Documento - Relatórios 
de Avaliação da Receita e da 
Despesa". Endereço: 
<http://www9.senado.gov.br/portal/pa
ge/portal/orcamento_senado/LOA/Ex
ecucao:PFC?p_ano=2008>. A 
linguagem dos documentos é bastante 
técnica. O formato é inadequado: 
estático e proprietário (pdf).

3 1 1 5

11

Como é a qualidade das 
informações acerca de 
processos de aquisição e/ou 
contratação, decorrentes de 
programas previstos no 
orçamento, com suspeitas de 
irregularidades?

97

No Portal, dentro da área "Orçamento 
Anual", há uma referência para a área 
"Comitê de Obras Irregulares", que 
provê informações sobre processos de 
aquisição e/ou contratação com 
suspeitas de irregularidade; seu 
endereço é 
<http://www9.senado.gov.br/portal/pa
ge/portal/orcamento_senado/LOA/Ela
boracao:COI?p_ano=2009>. Essas 
informações são oriundas de relatório 
submetido pelo TCU. No entanto, sua 
linguagem é extremamente técnica e 
não há qualquer tipo de explicação ao 
cidadão não-especialista. O formato 
da resposta final também é 
inadequado (estático e proprietário - 

3 1 1 5

12

Como é a qualidade das 
informações acerca de 
orçamentos suplementares?

98, 
99 e 
100

Os orçamentos suplementares são 
denominados, no Brasil, "créditos 
adicionais", os quais são "as 
autorizações de despesa não 
computadas ou insuficientemente 
dotadas na Lei de Orçamento" 
(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
ORÇAMENTO BRASIL, 2009). Não 
há, no Portal, uma área específica 
com informações sobre esses créditos.

0 0 0 0

Pr
es

ta
çã

o 
de

 C
on

ta
s e

 A
ud

ito
ria 13 Como é a qualidade das 

informações sobre a 
prestação de contas do 
Executivo ao Legislativo?

101 Não foram encontradas, no portal 
avaliado, informações específicas 
sobre a prestação de contas.

0 0 0 0
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Tabela 4.2. Avaliação da Qualidade da Informação do Portal Orçamento da União

Etapa

Critério de Avaliação Resultado da Avaliação

Nº. Questão   IBT Comentário
Pontuação

Conteúdo Linguagem Formato
Total

14

Como é a qualidade das 
informações disponíveis no 
portal associadas à auditoria 
dos dados da prestação de 
contas?

102

Conforme mencionado no 
questionário original do International 
Budget Partnership (2008), o Balanço 
Geral da União - documento 
integrante da Prestação de Contas - 
não é auditado em termos de 
execução de programas. A 
Controladoria-Geral da União audita 
programas somente quando recebe 
denúncias ou por amostragem. No 
entanto, o portal não provê referências 
nem a documentos relativos a essas 
eventuais auditorias. Existem também 
o Portal Siafi (sítio eletrônico), que 
provê informações sobre o BGU 
(endereço: 
<https://consulta.tesouro.fazenda.gov.
br/bguweb/index.asp>), e não é 

0 0 0 0

15

Como é a qualidade das 
informações disponíveis no 
portal associadas ao balanço 
anual do orçamento, 
especialmente em termos de 
permitir entender as causas 
da diferença entre os níveis 
aprovados e a execução real 
das despesas, bem como da 
diferença entre a previsão 
macroeconômica para o ano 
fiscal e os resultados reais, 
em níveis de detalhe e 
classificação apropriados?

103, 
104, 
105 e 
106

Confore mencionado, existem 
relatórios específicos de revisão 
produzidos pela CMO disponíves no 
portal, na área "Orçamento Anual", 
seção "Programação 
Financeira/Contigenciamento", item 
"Documentos Correspondentes - Por 
Categoria de Documento - Relatórios 
de Avaliação da Receita e da 
Despesa". Vide comentário associado 
ao critério nº 10.

2 1 1 4

16

Como é a qualidade das 
informações associadas ao 
balanço anual do orçamento 
em termo de permitir 
entender a diferença entre as 
estimativas dos dados não-
financeiros, como 
indicadores de performance, 
e os resultados reais?

107 e 
108

Até o encerramento desta pesquisa, 
não foi encontrado nenhum relatório, 
estudo ou menção a qualquer análise 
sobre revisão de estimativas 
associadas a dados não-financeiros 
(tais como indicadores sociais, 
ambientais etc.).

0 0 0 0

17

Como é a qualidade das 
informações associadas ao 
balanço anual do orçamento 
em termos de permitir 
entender a diferença entre o 
montante dos  fundos 
comprometidos com o 
benefício direto das 
populações mais pobres e o 
resultado real de sua 
aplicação?

109

Há apenas dados quantitativos de 
natureza contábil-financeira (valores 
autorizados, empenhados e pagos), 
que podem ser obtidos por órgão 
(Ministério do Desenvolvimento 
Social, principalmente), ou pela 
classificação por programas (via 
sistema Siga Brasil). Não há análises 
quantitativas nem qualitativas que 
relacionem os investimentos com a 
melhoria real dos indicadores sociais.

1 1 1 3

18

Como é a qualidade das 
informações acerca da 
situação dos fundos extra-
orçamentários? 110

Não existe a produção sistemática de 
relatórios específicos sobre fundos 
extra-orçamentários. Um exemplo de 
fundo desse tipo seria, por exemplo, o 
Fundo de Garantia sobre o Tempo de 
Serviço (FGTS). 

0 0 0 0

Fonte: dados da pesquisa.
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 4.2 Análise dos Resultados da Avaliação do Portal Orçamento Brasil

Para facilitar a análise dos resultados, foram construídas tabelas com a compilação 

dos resultados. As tabelas 4.3, 4.4 e 4.5 trazem, respectivamente, a tabulação dos resultados 

nos  quesitos  conteúdo,  linguagem e  formato,  referentes  à  avaliação  do portal  Orçamento 

Brasil. 

Cumpre ressaltar que as tabelas são apenas ferramentas para auxiliar a análise, não 

tendo  nenhuma  pretensão  de  apresentar  resultados  exatos  e  definitivos,  uma  vez  que  a 

natureza da pesquisa é qualitativa.

Tabela 4.3 – Qualidade da Informação do Portal Orçamento Brasil no quesito conteúdo17

Distribuição de frequência da pontuação 
no quesito conteúdo

 Pontuação Qtd. Critérios %
0 5 28%
1 3 17%
2 2 11%
3 8 44%

Total 18 100%
Fonte: dados da pesquisa.

Os dados  apresentados  na  tabela  4.3  indicam que,  em termos  de  conteúdo,  a 

qualidade  da  informação  do  portal  Orçamento  Brasil  pode  ser  considerada,  no  geral, 

razoavelmente satisfatória, uma vez que 55% dos critérios foram pontuados, nesse quesito, 

com 2 ou 3 pontos (lembrando que 2 pontos significa “quesito atendido de forma satisfatória” 

e 3, “quesito atendido de forma plena”. No entanto, existe ainda muita margem para evolução 

do Portal  nesse  quesito.  Por  exemplo,  o  fato  de  não haver  informações  que  permitam o 

acompanhamento da evolução das receitas (critério nº 8 – Tabela 4.1) pode ser considerado 

uma  omissão  grave.  O  mesmo  acontece  com  as  informações  para  acompanhamento  da 

evolução da dívida pública (critério nº 9 – Tabela 4.1).

17 Cabe aqui uma explicação de como se procede à leitura da tabela. Será utilizada a Tabela 3.3 como modelo; nesse caso, a leitura seria: no 
quesito conteúdo, 5 critérios foram pontuados com 0 (zero); 3 critérios com 1 (um) ponto; 2 critérios com 2 (dois) pontos e 8 critérios  
com 3 (três) pontos. 
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Tabela 4.4 – Qualidade da Informação do Portal Orçamento Brasil no quesito linguagem

Distribuição de frequência da pontuação no 
quesito linguagem

Pontuação Qtd. Critérios %

1 11 85%

2 1 8%

3 1 8%

Total 13 100,00%
Fonte: dados da pesquisa
Nota: os critérios com pontuação 0 (zero) foram excluídos desta tabela, por não possibilitarem avaliação do quesito, uma vez que implicam  
na inexistência do conteúdo no Portal.

A análise dos dados apresentados na tabela 4.4 demonstram que 85% dos critérios 

passíveis  de  avaliação  nesse  quesito  foram  pontuados  com  1  (um),  ou  seja,  segundo  a 

avaliação,  grande parte da informação do Portal  é  insatisfatória em termos de  linguagem. 

Sendo mais  específico:  esse resultado é  um indicativo  de  que  o portal  Orçamento  Brasil 

possui, em geral, linguagem excessivamente técnica, dificultando a compreensão pelo cidadão 

comum.

Entende-se que os documentos e normas disponíveis no portal possuem, pela sua 

própria natureza, um caráter técnico e que isso influencie a linguagem desses textos. E eles 

devem constar  do portal,  uma vez que seu público-alvo também abrange parlamentares e 

funcionários  que precisam dessa informação e  possuem algum conhecimento  técnico.  No 

entanto,  esforços  devem  ser  envidados  no  sentido  de  ampliar  a  audiência  do  portal, 

'traduzindo' o orçamento para o cidadão-contribuinte: afinal, ele tem todo o direito de saber 

como o dinheiro arrecadado com os impostos é gasto. Mesmo a cartilha disponível no portal 

(vide  critério  nº  1  –  Tabela  4.1)  não  explica  termos  como  “dotação  autorizada”,  “valor 

empenhado” ou “valor liquidado”.

Tabela 4.5 – Qualidade da Informação do Portal Orçamento Brasil no quesito formato

Distribuição de frequência da pontuação no quesito formato

Pontuação Qtd. Critérios %
1 8 62%
2 4 31%
3 1 8%

Total 13 100%
Fonte: dados da pesquisa
Nota: os critérios com pontuação 0 (zero) foram excluídos desta tabela, por não possibilitarem avaliação do quesito, uma vez que implicam  
na inexistência do conteúdo no Portal.
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A análise dos dados apresentados na tabela 4.5 indica que 62% dos critérios foram 

pontuados com 1 (um) nesse quesito – o que corresponde a 8 (oito) de um total de 13 (treze).  

Dessa forma, constata-se que  a maior parte dos critérios passíveis de avaliação no quesito 

formato foi considerada insatisfatória. Esse resultado é um indicativo de que as informações 

no  portal  Orçamento  Brasil  estão  disponíveis,  em geral,  em um formato  excessivamente 

inflexível,  dificultando  a  navegação  pela  informação  e,  ao  mesmo  tempo,  requerem 

downloads de arquivos em formatos proprietários e de softwares para sua leitura.  

De fato, as características de hipertexto e hipermídia, pontos fortes da Web, são 

muito pouco exploradas no Portal. Os cidadãos são obrigados a fazer  download de diversos 

documentos para ter uma visão mais completa do processo orçamentário. O ideal seria que 

eles  simplesmente  pudessem  'navegar'  pelo  portal,  de  forma  que  um  termo  contivesse 

referências (links) a outros termos conexos, sem necessidade de downloads ou instalação de 

softwares adicionais.

Para  ilustrar  a  deficiência  do  portal  nesse  quesito,  será  utilizada  a  própria 

“Cartilha”  (CONGRESSO  NACIONAL,  2006),  já  mencionada.  A figura  4.1  apresenta  a 

última página desse documento:
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Figura 4.1 – Cartilha disponível para download no Portal Orçamento Brasil

Fonte: <http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/cidadao/entenda/cartilha/cartilha.pdf>

A cartilha  em  questão  está  em  formato  estático,  ou  seja,  não  possui  “links” 

dinâmicos, apenas o endereço eletrônico (URL) de outros sítios eletrônicos utilizados como 

referência.  Imagine-se  então  o  seguinte  cenário:  o  cidadão,  durante  a  leitura  do  texto, 

apresenta  uma  dúvida  sobre  um determinado  termo  e  se  dirige  à  seção  “Glossário”.  No 

entanto, ele  não conseguirá acessar diretamente os conteúdos indicados. Ao invés disso, ele 

terá que abrir algum navegador (browser), copiar o endereço desejado e, só então, acessar o 

conteúdo desejado. Nesse caso, ainda é importante ressaltar que o cidadão comum pode não 

ter o conhecimento técnico necessário para efetuar a tarefa.

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/cidadao/entenda/cartilha/cartilha.pdf
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 4.3 Análise dos Resultados da Avaliação do Portal Orçamento da União

Da mesma forma que na avaliação do portal Orçamento Brasil (seção anterior), 

foram construídas tabelas com a compilação dos resultados. Dessa forma, as tabelas 4.6, 4.7 e 

4.8 trazem, respectivamente, a tabulação dos resultados nos quesitos conteúdo, linguagem e 

formato, referentes à avaliação do portal Orçamento da União, do Senado Federal.

Para  enriquecer  a  análise,  esta  seção  também apresenta  algumas  comparações 

entre os resultados das avaliações dos dois portais.

Tabela 4.6 – Qualidade da Informação do Portal Orçamento da União no quesito conteúdo

Distribuição de frequência da 
pontuação no quesito conteúdo

Pontuação Qtd. Critérios %

0 7 39%
1 1 6%
2 1 6%
3 9 50%
Total 18 100%

Fonte: dados da pesquisa.
Nota: os critérios com pontuação 0 (zero) foram excluídos desta tabela, por não possibilitarem avaliação do quesito, uma vez que implicam  
na inexistência do conteúdo no Portal.

Os dados  apresentados  na  tabela  4.6  indicam que,  em termos  de  conteúdo,  a 

qualidade  da  informação  do  portal  Orçamento  da  União  pode  ser  considerada,  no  geral, 

razoavelmente satisfatória, uma vez que 56% dos critérios foram pontuados, nesse quesito, 

com 2 ou 3 pontos (lembrando, mais uma vez, que 2 pontos significa “quesito atendido de 

forma satisfatória” e 3, “quesito atendido de forma plena”. 
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Tabela 4.7 – Qualidade da Informação do Portal Orçamento da União no quesito linguagem

Distribuição de frequência da 
pontuação no quesito linguagem

Pontuação Qtd. Critérios %

1 6 55%
2 2 18%
3 3 27%
Total 11 100%

Fonte: dados da pesquisa.
Nota: os critérios com pontuação 0 (zero) foram excluídos desta tabela, por não possibilitarem avaliação do quesito, uma vez que implicam  
na inexistência do conteúdo no Portal.

A análise dos dados apresentados na tabela 4.7 demonstram que 55% dos critérios 

passíveis de avaliação nesse quesito foram pontuados com 1 (um), ou seja, a maior parte da 

informação  associada  aos  critérios  avaliados  do  Portal  é  insatisfatória em  termos  de 

linguagem. Sendo mais específico: esse resultado é um indicativo de que o portal Orçamento 

da União possui, em geral, linguagem excessivamente técnica, dificultando a compreensão 

pelo cidadão comum. 

Tabela 4.8 – Qualidade da Informação do Portal Orçamento da União no quesito formato

Distribuição de frequência da pontuação no 
quesito formato

Pontuação Qtd. Critérios %

1 4 36%
2 2 18%
3 5 45%

Total 11 100%
Fonte: dados da pesquisa.
Nota: os critérios com pontuação 0 (zero) foram excluídos desta tabela, por não possibilitarem avaliação do quesito, uma vez que implicam  
na inexistência do conteúdo no Portal.

Analisando-se  os  dados da  tabela  4.8,  constata-se  que,  7  (sete)  dos  11  (onze) 

critérios passíveis de avaliação em relação ao quesito formato receberam  nota 2 ou superior; 

ou seja, 63% atenderam a esses critérios de forma satisfatória ou plena.  Dessa forma, no 

quesito formato, e sob a perspectiva da avaliação empreendia, a qualidade da informação do 

portal Orçamento da União pode ser considerada satisfatória.
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 4.4 Análise Comparativa dos Portais

Em  relação  ao  quesito  conteúdo,  ambos  os  portais  obtiveram  resultados 

semelhantes. Na verdade, segundo os critérios adotados pela pesquisa, constata-se que ambos 

os portais têm várias omissões em comum:

• não  há  informações  específicas,  em  uma  área  própria  do  portal,  sobre  o 

montante  dos  gastos  dos  itens  secretos,  relativos,  por  exemplo,  à  segurança 

nacional e inteligência militar (critério nº 3 – Tabelas 4.1 e 4.2);

• não há informações específicas, em uma área própria do portal, que permitam o 

acompanhamento da evolução da dívida pública (critério nº 9 – Tabelas 4.1 e 

4.2);

• não há informações específicas, em uma área própria do portal,  associadas à 

auditoria dos dados da prestação de contas do Executivo (critério nº 14 – Tabelas 

4.1 e 4.2);

• não há informações específicas, em uma área própria do portal, associadas ao 

balanço  anual  do  orçamento,  que  possibilitem entender  a  diferença  entre  as 

estimativas dos dados não-financeiros, como indicadores de performance, e os 

resultados reais (critério nº 16 – Tabelas 4.1 e 4.2);

Para auxiliar a análise comparativa dos outros dois quesitos avaliados – linguagem 

e formato, foi elaborada a tabela 4.9:

Tabela 4.9 – Avaliação comparativa entre os portais, nos quesitos linguagem e formato

Porcentagem de Critérios Considerados Satisfatórios, 
por Portal e Quesito

Quesito Portal Orçamento 
Brasil

Portal Orçamento da 
União

Linguagem 15,38% 45,45%
Formato 38,46% 63,64%

Fonte: dados da pesquisa.
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A leitura  da  tabela  indica  que,  segundo  os  critérios  adotados,  o  portal  de 

orçamento do Senado é superior ao da Câmara nos quesitos linguagem e formato. A seguir 

essa superioridade será ilustrada com base na análise de algumas páginas de ambos os portais.

A  figuras  4.2  e  4.3  apresentam  cópias  de  páginas  da  área  “Processo 

Orçamentário”.  Essa  páginas  apresentam,  passo  a  passo,  e  em  linguagem  simples,  o 

funcionamento do processo orçamentário, bem como os órgãos envolvidos. Além disso, não é 

necessário nenhum tipo de download, basta 'navegar' pelas páginas.

Figura 4.2 – Portal Orçamento da União – área Processo Orçamentário – página inicial

Fonte: <http://www9.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado/ProcessoOrcamentario>

http://www9.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado/ProcessoOrcamentario
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Figura 4.3 – Portal Orçamento da União – área Processo Orçamentário – item Orçamento Anual

Fonte: 
<http://www9.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado/ResultadoProcessoOrcamentario/Cronologia,Cronologia:LOA:Elaboracao
:PL> 

Já o portal Orçamento Brasil não possui uma área específica para a apresentação 

do processo orçamentário. Existe uma área denominada “Entenda o Orçamento” no qual são 

apresentados quatro documentos (cartilha, curso, agenda e calendário), além de um vídeo e 

um áudio (vide figura 3.4). 

Há vários problemas relativos à qualidade da informação nessa área do portal A 

cartilha é bastante sucinta e, conforme mencionado na seção 3.2 deste trabalho, é estática e 

remete a outros textos que não podem ser obtidos diretamente por meio de  links. O curso 

enfoca muito aspectos históricos e contábeis, e não se detém muito na explicação do processo 

propriamente dito. A agenda é visualmente confusa, além de estar defasada: não contempla o 

último  PPA  (referente  ao  período  2008-2011).  O  calendário  de  eventos  também  está 

desatualizado:  refere-se ao ano de 2006. O vídeo e o áudio são interessantes,  no entanto 

podem ser restritivos, uma vez que exigem razoável velocidade de transmissão de dados. O 

principal problema, no entanto, é que todo esse material não possui ligação entre si: não há 

http://www9.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado/ResultadoProcessoOrcamentario/Cronologia,Cronologia:LOA:Elaboracao:PL
http://www9.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado/ResultadoProcessoOrcamentario/Cronologia,Cronologia:LOA:Elaboracao:PL
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uma “linha condutora” que facilite a apreensão do processo orçamentário – suas etapas, fases, 

prazos, sequências de ações e órgãos envolvidos, como existe no portal mantido pelo Senado.

Figura 4.4 – Portal Orçamento Brasil – área “Entenda o Orçamento”

Fonte: Câmara dos Deputados. Portal Orçamento Brasil: <http://www2.camara.gov.br/orcamentobrasil>.
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Conclusões

O  processo  orçamentário,  dadas  as  suas  múltiplas  dimensões:  econômicas, 

políticas e sociais, está imbricado com o sistema democrático. Ou seja, as tensões surgidas nas 

disputas pelos recursos públicos devem ser resolvidas de forma democrática. Isso implica na 

ampliação da transparência na discussão e acompanhamento do Orçamento Público.

O Legislativo, como arena democrática por excelência, deve assumir seu papel 

nesse  processo,  em  que  pese  o  contexto  institucional  adverso,  no  qual  há  nítida 

preponderância do Executivo no processo orçamentário.

Com os dispositivos inseridos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, o Congresso 

Nacional passou a ter acesso aos principais sistemas de informação correlacionados com a 

elaboração e execução do orçamento.

A partir do acesso às informações provenientes desses sistemas e a algumas das 

suas  bases  de dados,  juntamente com o fortalecimento das  consultorias,  bases  e  sistemas 

foram sendo construídas no âmbito da Câmara e do Senado – com o apoio, respectivamente,  

do  Centro  de  Informática  e  do  Prodasen.  Essas  bases,  por  sua  vez,  deram  origem  a 

datawarehouses (armazéns de dados), os quais vem permitindo a extração de informações 

'gerenciais'  ou 'analíticas'.  Ou seja,  as Casas  Legislativas  passaram a ter  ferramentas para 

cruzar os dados e analisá-los sob diversas dimensões e níveis de agregação.

Com base nesses dados e em outras fontes de informação do próprio Congresso, 

como os textos dos projetos de leis orçamentárias, foram construídos portais eletrônicos de 

orçamento por ambas as Casas do Poder Legislativo Federal: Portal do Orçamento (Senado 

Federal) e Portal Orçamento Brasil (Câmara dos Deputados).

Esses  portais  foram  projetados  justamente  com  o  propósito  de  produzir  e 

disseminar informações acerca do processo orçamentário. No entanto, a avaliação realizada 

neste trabalho indica que ainda há sérias limitações no tocante à qualidade das informações 

providas, do ponto de vista da promoção da transparência orçamentária efetiva.

De  fato,  segundo  os  critérios  da  avaliação  empreendida,  grande  parte da 

informação do Portal  Orçamento Brasil é  insatisfatória em termos de  linguagem e  formato: 

respectivamente, 85% e 61% dos itens de informação disponíveis. Em relação à linguagem, o 
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destaque negativo  fica  por  conta do tecnicismo e a  falta  de explicações  ao público  leigo 

presentes.  Em  relação  ao  formato,  a  excessiva  utilização  de  documentos  estáticos  e  em 

formatos proprietários. Outros aspectos relevantes identificados foram:

• muitos  itens  de  informação  destinados,  a  priori,  à  explicação  do  processo 

orçamentário ao cidadão comum, concentram-se, de fato, em aspectos históricos 

e contábeis;

• os itens de informação estão dispersos, não há uma linha condutora capaz de 

guiar o entendimento do cidadão.

 O Portal  Orçamento da União teve 55% dos critérios passíveis de avaliação no 

quesito  linguagem considerados  insatisfatórios em termos  de  linguagem.  No  entanto,  no 

quesito formato, a maior parte foi considerada satisfatória (mais de 63%). Esse portal utiliza 

melhor os recursos dinâmicos da Web, como o hipertexto, possibilitando ao cidadão 'navegar' 

pelo conteúdo de forma contextualizada. É possível, por exemplo, obter explicações sobre as 

fases e etapas do processo orçamentário seguindo uma estrutura de navegação intuitiva e sem 

necessidade de downloads de documentos e instalação de softwares adicionais18.

Em  relação  ao  quesito  conteúdo,  ambos  os  portais  obtiveram  resultados 

semelhantes. Na verdade, segundo os critérios adotados pela pesquisa, constata-se que ambos 

os portais têm várias omissões em comum:

• não  há  informações  específicas,  em  uma  área  própria  do  portal,  sobre  o 

montante  dos  gastos  dos  itens  secretos,  relativos,  por  exemplo,  à  segurança 

nacional e inteligência militar;

• não há informações específicas, em uma área própria do portal, que permitam o 

acompanhamento da evolução da dívida pública;

• não há informações específicas, em uma área própria do portal,  associadas à 

auditoria dos dados da prestação de contas do Executivo;

• não há informações específicas, em uma área própria do portal, associadas ao 

balanço  anual  do  orçamento,  que  possibilitem entender  a  diferença  entre  as 

estimativas dos dados não-financeiros, como indicadores de performance, e os 

resultados reais.

18 Vide figuras 4.3 e 4.4, no capítulo anterior.
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Algumas  das  conclusões  apresentadas  encontram  respaldo  na  literatura.  É 

relevante citar o relatório do IBP (2006), que indica que o governo brasileiro não produz o 

chamado  “Orçamento  Cidadão”,  documento  oficial  que  'traduz'  informações  sobre  o 

orçamento público para uma linguagem inteligível, na perspectiva do cidadão. Este tipo de 

documento está disponível em outros países, como os Estados Unidos e a Alemanha. Ainda 

sob a dimensão da linguagem, Mawad (2001) chega a conclusões semelhantes às do presente 

trabalho. Uma delas diz respeito ao tecnicismo presente no BGU, peça integrante da prestação 

de contas:
O Balanço  Orçamentário da União, conforme modelo definido em Lei, parece ter a 
preocupação  fundamental  de  evidenciar  que  foram  respeitados  os  princípios 
orçamentários de equilíbrio entre previsão de receitas e fixação de despesas e que o 
gestor dos recursos não gastou mais do que arrecadou, conforme apontam os dados de 
execução  da  receita  e  da  despesa,  demonstrando  ainda  o  cumprimento  dos  limites 
autorizativos para a despesa.  A forma de apresentação e  as  informações destacadas 
indicam,  portanto,  a  preocupação  estrita  em  evidenciar  que  os  gestores  públicos 
cumpriram  a  lei.  Entretanto,  serão  essas  informações  as  mais  relevantes  para  o 
cidadão? Percebe-se ainda que a estruturação do Balanço Orçamentário talvez não seja 
a mais adequada e propícia análise comparativa dos dados ali apresentados, à medida 
que receitas e despesas são apresentadas por classificações distintas, estando a receita 
disposta por natureza e a despesa apresentada por tipo de crédito. Ao cidadão interessa 
primordialmente  a  informação  sobre  os  benefícios  gerados  com  a  aplicação  dos 
recursos públicos.

A construção de bases de dados orçamentárias e de sistemas que processam e 

disponibilizam, a partir desses dados e de outras fontes, informações na Internet, sem dúvida 

constitui um avanço considerável em termos de transparência.

No entanto, conforme mencionado, a simples existência de um portal eletrônico 

não é condição suficiente  para um pleno acesso à  informação.  Ou seja,  o acesso ao sítio 

eletrônico  não  significa,  necessariamente,  acesso  à  informação  de  qualidade.  É  preciso 

considerar aspectos de qualidade intrínsecos e extrínsecos da informação disponível. Nesse 

sentido,  a  Pesquisa  do  Orçamento  Aberto  faz  as  seguintes  recomendações,  com base  na 

análise dos seus resultados (INTERNATIONAL BUDGET PARTNERSHIP, 2008, p. 5):
Divulgar informações orçamentárias através de métodos e mídia compreensíveis e úteis 
para a população em geral. [...]

Construir  sistemas  eficazes  de  informações  de  finanças  públicas  que  acentuem  a 
qualidade e oportunidade da informação orçamentária disponível [...]

A informação acerca do Orçamento Público deve ser completa o suficiente para 

permitir  ao  cidadão  não  apenas  o  conhecimento  do  montante  aplicado  em  determinado 
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programa de trabalho, mas também entender por que aquele montante está sendo investido e 

quais foram os resultados do investimento. Não basta saber que muito dinheiro foi investido 

no combate à dengue. É necessário também saber se os indicadores relacionados à doença 

melhoraram ou não. Só assim haverá accountability de fato.

Ademais, a ampla presença de uma linguagem extremamente técnica em ambos os 

portais certamente prejudica a transparência efetiva das informações orçamentárias por eles 

providas.  O ciclo orçamentário, por ter também natureza econômica e contábil, gera normas, 

pareceres  e  documentos  diversos  em  linguagem  específica  e  técnica.  E  eles  devem  ser 

apresentados nos portais, naturalmente. Mesmo porque existe um público específico que tem 

interesse  ou  necessidade  desse  tipo  de  informação:  políticos,  jornalistas,  consultores, 

burocratas e acadêmicos. No entanto, é necessário também que a informação neles contida 

seja  traduzida  de  modo  a  alcançar  um  público  mais  amplo.  Um  uso  mais  eficaz  da 

segmentação por público-alvo seria uma boa forma de atender os dois requisitos.

Já  foi  colocado,  neste  trabalho,  que  a  coleta  e  produção da  informação e  sua 

disseminação na Web, por meio dos portais eletrônicos, não devem ser frutos de iniciativas 

esparsas e descontínuas. Ao contrário, necessitam estar inseridas em uma política pública de 

informação. No âmbito do Poder Legislativo, essa política é uma das formas de materializar 

seu dever  de  fiscalizar  o  Executivo  e,  ao  mesmo tempo,  ser  responsivo à  sociedade.  Na 

perspectiva  desse  trabalho,  somente  a  implementação  dessa  política  pode  levar  a  uma 

transparência orçamentária efetiva. E a Internet pode ser uma ferramenta de grande utilidade 

para a consecução desse fim.
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