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RESUMO 

Este estudo investigou o nível de transparência ativa e passiva dos órgãos do Poder 

Executivo do Estado de Pernambuco, através da divulgação das informações exigidas 

pela Lei de Acesso à Informação, nos portais de transparência do Estado. O objetivo da 

pesquisa foi responder a seguinte questão: Qual o nível de transparência dos órgãos 

estaduais do poder executivo do Estado de Pernambuco, no que diz respeito às 

informações de transparência ativa, previstas na Lei de Acesso à Informação do Estado, 

no período de 2013 a 2015? A pesquisa foi realizada através do acesso ao portal da 

transparência e do site da LAI, do Estado de Pernambuco, tendo como período os anos 

de 2013, 2014 e 2015. Fizeram parte da amostra da pesquisa 62 entidades, entre 

fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Para a 

transparência ativa foi realizada uma análise quantitativa, com a utilização da técnica de 

dados em painel. Com base nos resultados encontrados identificou-se que, em média, 9% 

dos órgãos divulgaram as informações exigidas pela LAI, no que diz respeito à 

transparência ativa, em sua totalidade. No ranking proposto, verificou-se que órgãos 

como a ATI, SDEC e a SEMAS, ocuparam o topo durante os três períodos, com 

publicação de 100%, um nível considerado ‘muito alto’. Por outro lado, entidades como 

o PROCON, VICE GOVERNADORIA e o CTM, estão entre os órgãos menos 

transparentes, apresentando um nível de transparência ativa de 36,30%, considerado 

‘muito baixo’. Com a análise realizada através de dados em painel, verificou-se que a 

variável ‘RG’ (Relatório de Gestão) mostrou uma relação com a variável dependente 



 

 

(ITAPE) significante ao nível de 1%. No que diz respeito à transparência passiva, 

identificou-se que o ano de 2014 apresentou o melhor nível médio de transparência 

(83%). Sendo assim, conclui-se que ainda há uma necessidade por parte dos órgãos do 

poder executivo do Estado de Pernambuco de divulgar as informações exigidas pela LAI, 

no que diz respeito à transparência ativa. 

 

Palavras-chave: Controle Social; Transparência; Lei de Acesso à Informação; 

Pernambuco 

 

Área Temática: Contabilidade Aplicada ao Setor Público e ao Terceiro Setor (CPT) 

1 INTRODUÇÃO 

É notório, nas últimas décadas, que os governos de diversos países têm adotado 

leis que dão ao cidadão o acesso às informações da gestão pública. Tal adoção tem levado 

esses governos a realizarem grandes reformas institucionais, uma vez que o cidadão e os 

órgãos governamentais e não governamentais têm solicitado, com frequência, 

informações decorrentes da gestão dos recursos públicos. 

Segundo Tyler (1998) essa evidenciação acontece, normalmente, em países 

considerados democráticos, onde acredita-se que a legitimidade deve estar baseada na 

confiança dos cidadãos, que elegeram seus representantes e administradores do governo, 

a fim de implementar a vontade do povo.  

Essa confiança é construída e mantida por uma complexa rede de relações entre 

informação, transparência, responsabilidade e participação. Teóricos políticos e de 

informação têm igualmente reconhecido que as democracias dependem de informações 

para funcionarem de verdade e de direito. (SAYOGO e HARRISON, 2014). Nesse 

sentido, Norris (2001), afirma que a informação é a moeda de troca nos sistemas 

democráticos, onde os governantes apresentam aos cidadãos como estão investindo o 

dinheiro arrecadado deles. 

Com base nas questões apresentadas, pode-se entender que a transparência dos 

órgãos públicos, sejam eles da administração direta ou indireta, se materializa por meio 

dos acessos da sociedade às informações, fazendo com que ela exerça, assim, seu papel 

de controlador e fiscalizador do trabalho de seus representantes, bem como das contas 

públicas. 

De acordo com Florini (2007), a transparência da informação é descrita como uma 

condição na qual os cidadãos tenham acesso aos dados e documentos que incidem sobre 

as ações e decisões tomadas pelos atores governamentais. Acrescendo a esse pensamento, 

McGee e Gaventa (2011), a publicação de informações torna-se fundamental para que a 

sociedade detecte indícios de corrupção, e consiga assim responsabilizar os culpados por 

tal. 

A necessidade recente da sociedade de que as informações referentes à gestão 

pública estejam disponíveis, levou o governo a implementar, através da TIC (tecnologia 

da informação e comunicação), o acesso a tais informações em portais eletrônicos, 

tornando, cada vez mais viável a disseminação delas.  

Sendo assim, a divulgação das informações através da internet, segundo Bertot et 

al., (2010) , Fung, (2006)  e  Margetts, (2006), tem aumentado o escopo e o alcance da 

transparência, com menos custos, além de criar novas oportunidades para participação da 

sociedade. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X14001270#bb0045
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X14001270#bb0045
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X14001270#bb0145
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X14001270#bb0405


 

 

Nesse sentido, é importante destacar que a transparência dos atos públicos tem 

relação direta com o aprimoramento da gestão pública, bem como com a qualidade do 

gasto dos recursos auferidos da sociedade. Quando se fornece à sociedade informações 

públicas “o Estado permite um escrutínio das premissas adotadas para a elaboração e 

implantação da política pública analisada naquele momento, algo impensável em 

sociedades nas quais a assimetria de informação é a regra, e não a exceção, como se 

pretende na sociedade brasileira. ” (GRUMAN, 2012) 

A transparência no setor público tem sido adotada em diversos países como um 

instrumento de validação da democracia. De acordo com Heald, (2003), essa preocupação 

já existe há meio século na Inglaterra. No entanto, somente na última década do século 

XX esse conceito adquiriu notoriedade pela sociedade, o que passou a integrá-lo nas 

agendas governamentais. 
No Brasil, na esfera federal, alguns instrumentos legais foram criados para que 

houvesse a obrigação das entidades públicas em publicarem informações para sociedade. 

A última lei que fortalece e ratifica tais obrigações é a Lei 12.527, que foi promulgada no 

dia 18 de novembro de 2011, popularmente conhecida como a Lei de Acesso à 

Informação. Nela ficam estabelecidos, detalhadamente, diversas obrigações que os entes 

públicos, sejam eles de economia mista, controlados direta ou indiretamente pela União, 

Estados, Municípios e o Distrito Federal, devem evidenciar. 

Em conformidade com a legislação supracitada, estados e municípios têm criado 

seus próprios instrumentos legais. Para esta dissertação, utilizou-se a Lei 14.804, 

conhecida também como a Lei de Acesso à Informação, criada pelo Estado de 

Pernambuco, cuja promulgação se deu no dia 29 de outubro de 2012. Tal instrumento tem 

como objetivo “regular o acesso às informações, no âmbito do Poder Executivo 

Estadual”. (PERNAMBUCO, 2012) 

Como forma de classificar as informações exigidas para publicação, o instrumento 

legal do estado de Pernambuco dividiu-as em dois grandes grupos: Transparência Ativa 

e Transparência Passiva. Todavia, há uma previsão de que algumas informações não 

podem ser divulgadas por serem secretas ou ultrassecretas. 

Para a transparência ativa, ficam os órgãos obrigados a divulgar informações 

como a execução orçamentária e financeira, licitações, contratos estrutura organizacional, 

repasses ou transferências de recursos financeiros e remuneração dos servidores. 

Diante do exposto, este trabalho tem como problema a seguinte indagação: Qual 

o nível de transparência dos órgãos estaduais do poder executivo do Estado de 

Pernambuco, no que diz respeito às informações de transparência ativa, prevista na 

Lei de Acesso à Informação do Estado, no período de 2013 a 2015? 
O objetivo desta pesquisa foi analisar até que ponto os órgãos do poder executivo, 

do Estado de Pernambuco, estão cumprindo as obrigações previstas na Lei de Acesso à 

Informação, de publicar as informações de transparência ativa. Nesse sentido, para 

alcançar o objetivo geral, traçou-se três objetivos específicos:  

Verificar o nível de evidenciação de informações compulsórias (servidores, 

informações classificadas, convênios, contratos, execução orçamentária e financeira, 

licitações, ações e programas, institucional, auditoria, perguntas frequentes e serviços de 

informação ao cidadão), dos órgãos do poder executivo, tendo como critério as 

informações exigidas na Lei de Acesso à Informação do Estado de Pernambuco; elaborar 

um ranking dos órgãos mais transparentes, por período, através dos resultados obtidos 

pela verificação do nível de evidenciação compulsória (Transparência Ativa), dos órgãos 



 

 

do poder executivo do Estado de Pernambuco, e analisar quantitativamente quais os 

fatores que influenciam no nível de transparência ativa dos órgãos do poder executivo do 

Estado de Pernambuco 

2 REVSÃO DA LITERATURA 

2.1 Controle social e transparência na gestão pública 

O controle social tem aumentado gradativamente sobre as contas públicas, e junto 

com ele tem aumentado também a busca dos gestores públicos em promover uma maior 

transparência das receitas e dos gastos realizados, de modo a preservar o acesso às 

informações. 
Gualazzi (1992) diz que o termo controle advém do latim medieval (contra-

rotulum), bem como da língua francesa (contrê-role). Ele afirma ainda que esse termo 

começou a fazer parte da linguagem jurídica, conforme o tempo ia se passando, passando 

a possuir diversos significados.  

Na busca de estruturar e formar grupos de controle, Pereira (1998) afirma que 

existem alguns sistemas de controles fundamentais. São eles: controle do mercado, onde 

está presente o sistema econômico, o controle do Estado, onde estão presentes as leis e, o 

controle da sociedade civil, onde estão divididos os grupos sociais. 

Os problemas que surgem decorrentes da falta de instrumentos de fiscalização e 

controle por parte dos entes públicos, dificultam a avaliação das atividades que são 

realizadas pelos gestores públicos e saber ainda se elas atendem ao esperado pela 

sociedade civil, gerando, a partir daí surge uma clara assimetria informacional, onde o 

principal (sociedade) não consegue monitorar as ações do agente (gestores públicos), 

gerando um conflito de interesses (FIGUEIREDO, 2014). 

É nesse sentido que Vigoda-Gadot e Meiri (2008), afirmam que no final do século 

XX, as reformas que tinham como visão a implementação da administração pública 

gerencial, forma conhecidas como a Nova Gestão Pública (ou New Public Management), 

integrando valores como inovação, capacidade de resposta e transparência do poder 

público. Complementando, Slomski (2010) enfoca a questão do cidadão como o principal 

sujeito a quem a administração pública deve, através de seus gestores, fornecer 

informações com qualidade e compreensíveis. 
Quando se adota tais princípios, a administração pública consegue alcançar sua 

real função, que é a de promover benefícios à sociedade, fortalecendo o controle por parte 

do cidadão e a democracia. 

2.2 Lei de Acesso à Informação no Brasil 

De acordo com o Relatório de Implementação da Lei de Acesso à Informação de 

2013 do Poder Executivo Federal, emitido pela Controladoria-Geral da União, a Lei de 

Acesso à Informação, no Brasil, foi criada com o intuito de regulamentar o direito do 

cidadão comum ao acesso à informação pública previsto na Constituição Federal de 1988. 

Para Bairral, Silva e Alves (2015) a Lei de Acesso à Informação, cuja 

regulamentação se dá para que o cidadão possua acesso às informações, inicia um novo 

ciclo, trazendo mudanças no que diz respeito a relação existente entre o cidadão e o gestor 

público. 
Ainda de acordo com o relatório, a LAI estabelece que toda e qualquer informação 

da gestão pública é passível de publicação à sociedade, a menos que esta seja legalmente 

restrita: 1. Informações que contenham grau de sigilo secreto ou ultrassecreto, 

apresentadas pela própria Lei; 2. Informações pessoais que afetem a intimidade e a vida 



 

 

provada das pessoas; ou 3. Informações que têm proteção de outra legislação específica 

vigente no Brasil.  
No Brasil, a Lei de Acesso à Informação, foi sancionada em 2011, através da Lei 

12.527, entrando em vigor no ano de 2012. A referida Lei “regula o acesso a informações 

previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 

da Constituição Federal [...]” (BRASIL, 2011). 
Como forma de operacionalizar o acesso a informação por parte do cidadão, a Lei 

de Acesso à Informação promove tal acesso das seguintes formas: 
• Transparência Ativa: aquela que o Estado fornece de maneira proativa as 

informações que são de interesse coletivo. 

• Transparência Passiva: quando a informação é solicitada pelo cidadão comum, ou 

pessoa jurídica, cuja obrigatoriedade não se encontra na transparência ativa, 

tampouco na classificação de informações consideradas sigilosas. 

Esses grupos de transparência podem ser melhor visualizados na figura 01. Ela 

demonstra como o cidadão comum está presente em cada tipo de transparência, de acordo 

com o que preconiza a Lei de Acesso à Informação. 

Figura 01: Ilustração de Transparência Ativa e Passiva 

 
Fonte: Escola aberta, CGU (2012) 

Tais grupos de transparência estão em conformidade com o que preconiza a 

Constituição Federal do Brasil, no inciso XXXIII do capítulo I – Dos Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos: 
[...] todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena 

de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado. (BRASIL, 1988) 
Segundo dados do relatório da CGU sobre a Lei e Acesso à Informação, após a 

publicação da Lei, o Governo Federal recebeu, nos primeiros 20 dias, um total de 7.445 

pedidos de acesso a informação da transparência passiva. Ainda segundo a CGU, a 

maioria dos pedidos foi para a Susep (Superintendência de Seguros Privados), num 

percentual de 10%, seguido pelo INSS, que correspondeu a 7% do total. 

No ano de 2013, segundo o relatório sobre implementação sobre a Lei de Acesso 

à Informação, houve um aumento de 5%, na média mensal, nos pedidos de informações 

em relação ao ano anterior (ano de publicação da Lei), no entanto, não houve prejuízo no 



 

 

que diz respeito ao tempo de resposta por parte dos órgãos solicitados.  No ano de 2012, 

a média mensal de pedidos de acesso à informação foi de 6.901, já no ano de 2013 foi de 

7.221, o que totaliza 86.652 pedidos realizados no ano. 
De acordo com Fonseca e Sá e Malin (2012), a LAI, apesar de ser um marco 

regulatório benéfico à população, já nasceu com uma série de polêmicas. A primeira 

polêmica foi a decisão presidencial de tornar público os salários dos servidores do Poder 

Executivo Federal, o que gerou uma insatisfação por parte desses servidores.  

2.3       Lei de Acesso à Informação em Pernambuco 

No Estado de Pernambuco, a Lei de Acesso à Informação teve vida através do 

Instrumento Legal n° 14.804 de 29 de outubro de 2012, que tem como intuito regular o 

acesso às informações do Poder Executivo estadual, garantindo assim “o direito 

fundamental de acesso às informações em consonância com as normas gerais 

disciplinadas na Lei Federal n° 12.527 de 18 de novembro de 2011. 

De acordo com a Lei, estão subordinados a ela “os órgãos públicos integrantes da 

administração direta do Poder Executivo Estadual, bem como as autarquias, as fundações 

públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pelo Poder Executivo Estadual (artigo 1º, parágrafo 

único) ”, sendo estes o objeto de estudo da pesquisa em questão. 

A garantia de acesso à informação pública também está prevista neste instrumento 

legal, em consonância com a legislação federal n° 12.527, onde determina que os 

atendimentos devem ocorrer à distância, através dos Portal da Transparência, Sites dos 

Órgãos ou pelo sistema de Ouvidorias do Estado, bem como por atendimento presencial, 

nos diversos órgãos públicos do Estado. (ARTIGO 4°). Por conseguinte, a Lei também 

estabelece quais a informações que devem ser, obrigatoriamente, divulgadas pelos órgãos 

do Poder Executivo estadual. Tais informações estão dispostas, de maneira classificada, 

no quadro 01. 

Quadro 01: Informações obrigatórias de Transparência Ativa exigidas pela Lei de 

Acesso à Informação 
Item Exigência 

I 
Estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus 

ocupantes, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao público; 

II 
Programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade responsável, 

principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto; 
III Repasses ou transferências de recursos financeiros; 

IV Execução orçamentária e financeira; 

V 
Licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados, além dos 

contratos firmados e notas de empenho emitidas; 

VI 

Remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e 

emprego público, incluindo auxílios, ajudas de custo, jetons e quaisquer outras vantagens 

pecuniárias, bem como proventos de aposentadoria e pensões, todos de maneira 

individualizada; 

VII Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; 

VIII 
Contato da autoridade de monitoramento (telefone e correio eletrônico), designada nos 

termos do §1º do artigo 20 da Lei no14.804, de 2012, bem como telefone e correio 

eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão – SIC; e 

IX 
Informações referentes ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de 

contas, todas concluídas. 
Fonte: Lei de Acesso à Informação do Estado de Pernambuco. Adaptado pelo autor. 



 

 

Assim como na Lei Federal, a LAI em Pernambuco também prevê procedimentos 

de acesso à informação por parte do cidadão. Primeiramente, ela deixa bem clara a 

questão de quem pode solicitar as informações dos entes públicos e as informações 

mínimas para tal demanda, e estabelece prazos para resposta ao cidadão, por parte dos 

órgãos.  

3 METODOLOGIA 

População e amostra 

Para composição da amostra, partiu-se do total de entidades públicas estaduais, 

pertencentes ao poder executivo, que tiveram suas informações publicadas no portal da 

LAI em Pernambuco. Dessas, foram excluídos os órgãos extintos ou incorporados, 

apresentando os resultados dispostos no quadro 02. 

Quadro 02: Composição da Amostra da Pesquisa 

Instituições Qtde 

Existentes 77 

Extintas (10) 

Limitadas (5) 

Amostra (Órgãos estudados): 62 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os órgãos que não farão parte da amostra, uma vez que foram extintos da estrutura 

organizacional do Estado de Pernambuco, por diversos motivos, antes ou durante o 

período analisado são: SEINFRA, SEGOV, SECOPA, SCJ, SEMPE, SEART, SDSDH, 

SESPE, SRHE e STQE. 

De forma a analisar uniformemente os órgãos, foram excluídos, também, 05 (cinco) 

órgãos que foram criados durante o período pesquisado, especificamente entre 2014 e 

2015. Desse modo, não seria possível comparar tais entidades com as demais, tendo em 

vista que todas as outras foram criadas antes de 2013. 

Conforme apresentado, a amostra da pesquisa será de 62 órgãos, dentre eles órgãos 

da administração direta, empresas públicas, sociedades de economia mista e autarquias. 

Coleta de dados 

A coleta de dados deste estudo foi realizada por meio do site da LAI – Lei de 

Acesso à Informação (www.lai.pe.gov.br), em Pernambuco, que tem como órgão 

responsável pelo monitoramento das ações a Secretaria de Controladoria-Geral do Estado 

de Pernambuco (SCGE). No total, foram coletados 2.046 dados para compor o nível de 

transparência ativa, além dos da coleta de dados complementares para realizar a análise 

de dados em painel 

Análise dos dados 

Como forma de apresentar de maneira sistemática as bases da coleta de dados 

deste trabalho, apresenta-se o quadro 03, onde constam as informações exigidas pela LAI, 

no que diz respeito à transparência ativa, os sítios de busca, como está composto cada 

item exigido pela Lei e a pontuação atribuída, de forma a se atingir a pontuação máxima: 

100%. 
  

  



 

 

Quadro 03: Informações exigidas pela LAI – Transparência Ativa 

Fonte: Elaboração própria. 

De acordo com o que está disposto no quadro 02, as informações obrigatórias 

estão subdivididas em onze. Para cada uma delas foi atribuída uma pontuação, onde 

somadas, totalizam 100% de divulgação. Tal pontuação se deu com a divisão dos 100% 

pela quantidade de informações analisadas para esta dissertação. 

Como forma de evidenciar o nível de transparência ativa dos órgãos do poder 

executivo de Pernambuco, buscou-se adaptar o índice de transparência apresentado no 

trabalho de Bairral, Silva e Alves (2015). O referido índice teve como base os trabalhos 

de Bakar e Saleh (2011), Herataway e Hoque (2007), Coy e Dixon (2004), Wei, Davey e 

Coy (2008), Ryan, Stanley e Nelson (2002) e Lim e Mckinnon (1993). Fizeram parte da 

construção do índice, também, a Instrução Normativa TCU no 63/2010 e Decisões 

Normativas TCU no 107/2010 e no 110/2010.  
Para esta dissertação, foi criado, com base nos trabalhos supracitados, o Índice de 

Transparência Ativa Pública Estadual (ITAPE). O ITAPE tem sua forma dicotômica, 

onde foi atribuído 0 (zero) para não divulgação de alguma informação e 1 (um) para a 

Sigla 
Descrição da 

Informação 

Itens de 

divulgação 

Pontuação 

atribuída 
Sítio de busca 

INST Institucional 

Estrutura 

Organizacional 
2,25% 

www.lai.pe.gov.br 
Competências 2,25% 

Quem é quem? 2,25% 

Horários de 

Atendimento 
2,25% 

ACOPRO 
Ações e 

Programas 

Ações e 

programas 

desenvolvidos 

9,1% www.lai.pe.gov.br 

AUDIT Auditoria 

Auditorias e 

Prestações de 

Contas - TCE 

9,1% www.lai.pe.gov.br 

CONV Convênios 

Convênios de 

Receitas e 

Despesas 

9,1% www.lai.pe.gov.br 

ORCFIN 

Execução 

Orçamentária 

e Financeira 

Despesas 9,1% 
www.lai.pe.gov.br / 

www2.portaldatransparencia.pe.gov.br 

LICIT Licitações Licitações 9,1% 
www.lai.pe.gov.br / 

www.licitacoes.pe.gov.br  

CONTR Contratos Contratos 9,1% 
www.lai.pe.gov.br / 

www2.portaldatransparencia.pe.gov.br 

SERV Servidores 
Remuneração 

dos Servidores 
9,1% 

www.lai.pe.gov.br / 

www2.portaldatransparencia.pe.gov.br 

PERFRE 
Perguntas 

Frequentes 

Respostas às 

perguntas 

frequentes 

9,1% www.lai.pe.gov.br 

SIC 

Serviço de 

Informação 

ao Cidadão 

Autoridades 

competentes 

do órgão 

9,1% www.lai.pe.gov.br 

INFOCL 
Informações 

Classificadas 

Informações 

sigilosas 
9,1% www.lai.pe.gov.br 

  TOTAL 100%  

http://www.licitacoes.pe.gov.br/
http://www.licitacoes.pe.gov.br/


 

 

divulgação da informação da transparência ativa. Ele está representado de acordo com 

equação 01. 
Equação 01: Índice de Transparência Ativa Pública Estadual  

 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 

Onde ∑  é igual ao somatório de di, que é o número de informações divulgadas 

pelas instituições públicas. 

Para classificar as entidades de acordo com o nível de divulgação, adotou-se a 

divisão que está descrita na tabela 03. Esta divisão teve como base o que fora adotado por 

estudos anteriores. 

Tabela 01: Classificação do nível de divulgação 

Nível de divulgação Classificação 

De 0% a 50% Muito baixo 

De 50,01% a 70% Baixo 

De 70,01% a 80% Razoável 

De 80,01% a 90% Alto 

De 90,01% a 100% Muito alto 

Fonte: Elaboração própria. 

 Diante dos resultados do estudo, as entidades obtiveram, para cada ano, atribuída 

uma classificação (vide tabela 03), verificando se houve ou não alguma evolução do nível 

de evidenciação de um ano para o outro. 

3.1 Análise estatística dos dados 

De forma complementar, o estudo em questão verificou se o nível de transparência 

ativa sofria influência de aspectos sociais, econômicos e financeiros. Para tanto, elencou-

se, no quadro 03, as variáveis que poderiam influenciar no nível de transparência, de 

acordo com o levantamento realizado nos estudos anteriores. 

  

𝐼𝑇𝐴𝑃𝐸 = ∑ 𝑑𝑖 

 



 

 

Quadro 03: Variáveis da pesquisa – Transparência Ativa 

Variáveis Descrição 

Tipo  

(Sinal 

esperado) 

Explicação 

ITAPE 
Nível de Transparência 

Ativa 
Dependente - 

REC 
Receitas (Tome contas – 

TCE/PE) 

Independente 

(+) 

Quanto mais independente for o órgão, 

em relação à arrecadação de receitas, 

mais transparente ele será. 

BP 

Burocracia Pública – 

Total de cargos 

comissionados dividido 

pelo número de 

servidores (Portal da 

Transparência) 

Independente (-) 

Os órgãos menos burocráticos (com 

menor número de cargos em comissão) 

tendem a ser mais transparentes. 

ORC 

Execução Orçamentária e 

Financeira – Dummy: 0 = 

não divulga e 1 = divulga 

Independente 

(+) 

Os órgãos que divulgam informações 

referente à execução orçamentária e 

financeira tendem a ser mais 

transparentes do que os que não divulgam 

RG 

Relatório de Gestão – 

Dummy: 0 = não possui e 

1 = possui 

Independente 

(+) 

Os órgãos que divulgam os relatórios de 

gestão tendem a ser mais transparentes do 

que os que não divulgam 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Sendo assim, a partir das variáveis elencadas no quadro 10, foi elaborada a equação 02, 

como forma de representar o modelo de regressão múltipla para a transparência ativa. 

Equação 02: Modelo de regressão para transparência ativa 

 

 
 

Fonte: Elaboração Própria.  

 Para realizar a análise estatística dos dados o software utilizado foi o Gretl, e o 

modelo de regressão adotado foi o de ‘Dados em painel’. Tal escolha se deu pelo motivo 

de termos uma combinação entre dados de órgãos públicos do poder executivo de um 

Estado (Pernambuco) ao longo de dois períodos (2014-2015). Esta escolha pode ser 

justificada por Hsiao (2003), onde ele diz que pode ser chamado de dados combinados o 

modelo de regressão de dados em painel, uma vez que ele faz a combinação de séries 

temporais e cortes transversais multiplicando por T períodos de tempo. Justifica-se ainda, 

de acordo com Gujarati (2011, p. 588), uma vez que essa combinação oferece ‘dados mais 

informativos, maior variabilidade, menos colinearidade entre variáveis, mais grau de 

liberdade e mais eficiência”. 

Para fins de análise, optou-se pela utilização dos dados em painel de forma 

balanceada, onde houve a necessidade de excluir os órgãos que não apresentavam algum 

tipo de informação, para qualquer variável, para pelo menos um dos anos estudados. 

Sendo assim, apenas 47 órgãos do campo amostral fizeram parte do teste. 

Além disso, o ano de 2013 foi excluído da análise por conta da falta de 

informações disponíveis da variável ‘REC’ (Receita). Esses dados não estavam 

𝑰𝑻𝑨𝑷𝑬 =  𝛽1 (𝑅𝐸𝐶) +  𝛽2 (𝐵𝑃) + 𝛽3 (𝑂𝑅𝐶) +  𝛽4 (𝑅𝐺) +  𝜀 
 



 

 

disponíveis no Portal da Transparência, nem no site do Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco.  

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

No tópico 4.1 está apresentada a análise descritiva do nível de transparência ativa 

dos órgãos do poder executivo do Estado de Pernambuco, por período e, em seguida, no 

item 4.2, está apresentada a análise estatística. 

4.1  Análise descritiva  

Para o ano de 2013, constatou-se que, três órgãos (5%) foram classificados com 

nível de divulgação considerado ‘muito baixo’. Todavia, somado ao percentual de ‘baixo’ 

e ‘razoável’, esse número sobe para 27 (vinte e sete), perfazendo um percentual de 44%.  

Isso implica dizer que, quase a metade dos órgãos estudados apresentam um baixo 

nível de evidenciação para a transparência ativa, o que pode ser considerado muito ruim, 

uma vez que a legislação prevê que a divulgação deve ocorrer em sua totalidade, estando 

os órgãos sujeitos a sanções, que de acordo com a LAI vão desde uma suspensão do 

agente público responsável pelo monitoramento do órgão, até responder um processo por 

improbidade administrativa. 

Não obstante, pode-se inferir também que 56% dos órgãos apresentam níveis 

considerados ‘alto’ ou ‘muito alto’. Isso pode ser considerado um fator um fator 

interessante do ponto de vista de que muitos estudos apresentados na revisão da literatura, 

verificaram que sempre, ou quase sempre, os níveis de evidenciações compulsórias são 

considerados muito baixos. Outro fator relevante de ser apresentado é a questão de que 

apenas 10 (órgãos), ou seja, apenas 16% da amostra, apresentam nível de divulgação total: 

100%.  

Esses resultados já apontam uma melhora em comparação aos estudos anteriores, 

uma vez que muitos deles mostram que há um mal ou péssimo desempenho de divulgação 

de informações obrigatórias previstas em Lei por parte dos municípios, Estados, órgãos 

ou países (VILLENUEVE, 2013; MACHADO, MARQUES E MACAGNAN, 2013; 

ROSA, BERNARDO, VICENTE E PETRI, 2016 e RAUPP E PINHO, 2015). Entretanto, 

deixa a desejar no que diz respeito a evidenciação total, que, para este ano, foi realizada 

apenas por 16% dos órgãos. 

 No que diz respeito aos tipos de órgãos, para o ano de 2013, as entidades públicas 

da administração direta (ADMDIR), apresentaram uma média de evidenciação das 

informações previstas na Lei de Acesso à Informação de 80,23%, sendo considerada, 

assim, como apresentando um alto nível de divulgação. Nessa mesma linha temos as 

autarquias (AUT), que apresentam uma média de 81,23% de evidenciação de informações 

obrigatórias; e as fundações (FUND), apresentando 83,70%.  

Diferente do encontrado por Bairral, Silva e Alves (2015), onde os resultados 

mostraram que os órgãos da administração direta eram propensos a ser menos 

transparentes do que os da administração indireta, os resultados apontados neste estudo 

não dão margem para tal conclusão, podendo-se dizer apenas que as autarquias e 

fundações públicas possuíram níveis médios superiores ao do grupo aos dos órgãos da 

administração direta. 

2014 

Ao começar a análise do ano de 2014, verificou-se que, em relação ao ano de 

2013, verifica-se, de forma contente, que houve uma queda de 2%, em relação ao ano 

anterior, no que diz respeito aos órgãos que apresentaram nível de divulgação classificado 

como ‘muito baixo’. Houve uma queda também nos que apresentaram nível considerado 



 

 

‘baixo’, e nesse caso foi de 3%. Verifica-se, então, uma pequena melhora, no que diz 

respeito a evidenciação apresentada em 2013. 

De forma a acrescer, verificou-se também que os níveis ‘alto’ e ‘muito alto’, 

apresentaram, para o ano de 2014, um total de 66%, o que representa um aumento de 10% 

em relação ao ano anterior. Isso vem a confirmar a hipótese de que, no ano de 2014, 

também ano eleitoral, o nível de divulgação dos órgãos do poder executivo do Estado de 

Pernambuco aumentou.  

De acordo com os dados apresentados, não se pode afirmar que em períodos 

eleitorais o nível de evidenciação tende a aumentar, todavia, esse indício já foi verificado 

também no trabalho de Silva, Rodrigues, Araújo e Galvão (2016), cuja amostra do estudo 

foram os órgãos do poder executivo do Governo Federal. Pelo fato da Lei ter pouco tempo 

em vigor e só ter existido o ano de 2014 como ano eleitoral, essa afirmação ainda não 

pode ser realizada. 

2015 

No ano de 2015 verificou-se que 20% dos órgãos obtiveram um nível de 

transparência considerado baixo ou muito baixo para o ano de 2015. Todavia, os níveis 

‘alto’ e ‘muito alto’, quando somados, têm 63% do total de órgãos, o que pode ser 

considerado como um avanço de 6%, quando comparado com 2013, mas um pequeno 

decréscimo de 3% quando comparado a 2014. Essa pequena variação não deixa os 

resultados do ano de 2015 muito distantes do de 2014. 

Ainda que esse nível tenha sido maior que o de 2013, notou-se que houve uma 

involução em relação aos anos anteriores quando verificado que apenas 5 (cinco) órgãos 

apresentaram as informações da transparência ativas exigidas pela LAI em sua totalidade, 

sendo elas a Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária (SARA), a Agência Estadual 

de Regulação de Pernambuco (ARPE), a Agência de Tecnologia da Informação (ATI), a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDEC) e a Secretaria de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade (SEMAS). Isso representa uma queda de 50% em relação aos períodos 

anteriores.  

2015 

Neste ano, igualmente ao ano anterior o grupo, pôde-se observar através da tabela 

13, que alguns órgãos da ‘administração direta’ apresentaram níveis de evidenciação 

considerados ‘muito baixo’. Somado ao grupo de ‘administração direta’, o grupo 

‘empresa pública’, da mesma forma, se mostrou com um mínimo ‘muito baixo’. Esse 

mesmo grupo, diferente dos demais, também apresentou um máximo considerado ‘alto’, 

ou seja, nenhum órgão desse grupo atingiu um nível de divulgação considerado ‘muito 

alto’. 

Analisou-se também, que em média, nenhum grupo, igualmente aos anos 

anteriores, apresentou nível de evidenciação considerado ‘muito alto’. Todavia, quando 

analisado o ‘máximo’ dos grupos, percebe-se que apenas os grupos ‘administração direta’ 

– ADMDIR – e ‘autarquia’ – AUT – apresentaram órgãos com 100% de divulgação das 

informações exigidas na LAI, para a transparência ativa. 

Sendo assim, há uma evidenciação que apenas os órgãos da administração direta 

e de economia mista estiveram a um nível médio considerado ‘alto’. As autarquias, 

empresas públicas e fundações apresentaram níveis médios de divulgação das 

informações considerados como ‘regular’, ou seja, abaixo de 80%. Apesar de alguns 

órgãos de diferentes grupos apresentarem níveis de transparência ativa satisfatórios, na 

média, nenhum dos grupos atendeu ao nível de evidenciação considerado muito alto. 



 

 

Um fato interessante a ser analisado é que entidades públicas como o Corpo de Bombeiros 

Militar de Pernambuco (CBMPE), a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) e CASA 

CIVIL, considerados como órgãos militares, que cuidam da proteção da sociedade no seu 

dia a dia, não cumprem um de seus papéis sociais, exigidos por Lei, que é o de divulgar 

como está sendo gerido os recursos públicos destinados a eles. Esse achado converge com 

o que já fora encontrado por Villeneuve (2014) cuja realização do estudo se deu com 68 

órgãos federais suíços, onde ele encontrou que órgãos ligados à defesa (militares) eram 

considerados menos transparentes. 

Esses resultados deixam claro que há uma necessidade por parte desses órgãos 

que foram considerados menos transparentes, de se reinventarem quando o assunto é a 

transparência dos atos e fatos de suas gestões. Todavia, entende-se que a sociedade 

também precisa exercer seu papel de fiscalizador nesse processo, de modo a cobrar deles 

um maior nível de transparência. 

4.2 Análise estatística - ‘Dados em painel’  
 Somando à análise descritiva, realizou-se uma análise estatística visando buscar 

fatores que poderiam influenciar no nível de transparência. Para esta pesquisa utilizou-se 

um painel do tipo ‘balanceado’, uma vez que cada unidade do corte transversal (órgão do 

poder executivo) possui o mesmo número de observações para todos os anos 

(GUJARATI, 2011). Além de balanceado, o painel foi considerado como curto, uma vez 

que o número de órgãos (sujeitos do estudo) é bem maior que a quantidade de tempo do 

estudo.  

Em seguida, foi utilizado o teste de regressão pelos Mínimos Quadrados 

Ordinários agrupados (MQO), o pooled, para realizar a análise dos dados. Para realizar 

tal escolha, foi utilizado o teste de Brusch-Pagan, onde ele tem como premissa que um p-

valor baixo contraria a hipótese nula de que o modelo MQO agrupado (pooled) seria o 

mais adequado, o que validaria, então, a hipótese alternativa, cuja escolha é a adoção do 

modelo de efeitos aleatórios. Para o resultado desse teste, obteve-se um p-valor de 

0,367878, confirmando assim a hipótese nula e validando a utilização do modelo 

escolhido. 

De forma complementar, aplicou-se o teste de White para verificar se havia 

presença de heterocedasticidade no modelo proposto. De acordo com o resultado 

encontrado (p-valor = 0,0801735), pôde-se concluir que o modelo é homocedástico ao 

nível de confiança de 10%, rejeitando assim a hipótese de heterocedasticidade.  

De acordo com Gujarati (2011), caso o modelo apresente heterocedasticidade e, 

mesmo assim o pesquisador persistir em utilizar os procedimentos comuns do teste, 

qualquer conclusão ou inferências realizadas sobre esses resultados encontrados poderão 

estar equivocadas. 

Realizou-se também o teste de normalidade dos resíduos, podendo identificar que 

o modelo possui distribuição normal ao nível de 1% (p-valor = 0,00617047). Não 

obstante, como forma de verificar se havia falha estrutural no modelo proposto, foi 

realizado o teste de Chow, cujo resultado confirmou que o modelo não possui falha 

estrutural a um nível de confiança de 1% (p-valor = 0,00257105). 

 Foi realizado também o teste de colinearidade. O resultado encontrado foi 

satisfatório, uma vez que não há presença de multicolinearidade entre os regressores 

incluídos no modelo. O pressuposto do teste afirma que o valor mínimo possível deve ser 

de 1,0 e que o máximo permitido é de 10,0, sendo assim, caso algum resultado ultrapasse 



 

 

o máximo permitido haveria então indício de multicolinearidade. Os resultados 

apontaram os seguintes valores: ORC = 1,179; BP = 1,160; REC = 1,136 e RG = 1,090. 

 

Tabela 01: Estatística baseada nos dados ponderados 
Soma Resíduos Quadrados 8044,854 E.P. da regressão 9,671857 

R-quadrado 0,419093 R-quadrado ajustado 0,392074 

F (4,86) 15,51107 P-valor (F) 1,37e-09 

Log de Verossimilhança −333,0512 Critério de Akaike 676,1023 

Critério de Schewarz 688,6566 Critério Hannan-Quinn 681,1672 

Rô 0,495644 Durbin-Watson 0,927710 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Nos resultados estatísticos descritos na tabela 01, destaca-se o R-quadrado, 

chamado também de coeficiente de determinação, cuja finalidade é a de representar o 

poder de explicação das variáveis independentes em relação à variável dependente. Nele, 

quanto maior for o resultado, maior é o poder explicativo do modelo. Assim sendo, o 

poder de explicação da equação apresentou um bom percentual: 41,91%. Isso significa 

dizer que um pouco mais de 40% da variável dependente (nível de transparência ativa), 

pode ser explicado, com segurança, pelas variáveis independentes (Receita, Orçamento, 

Burocracia Pública e Relatório de Gestão). 

 Com base nos resultados apresentados na tabela 02, podemos analisar que apenas 

a variável RG (Relatório de Gestão), foi significante ao nível de 1%, ou seja, apresenta 

uma forte relação com a variável dependente (ITAPE). As demais variáveis (REC, ORC 

e BP) não apresentaram significância, ou seja, não têm relação direta com o nível de 

transparência ativa. 

Tabela 02: Estimativa do nível de transparência ativa com base nos efeitos aleatórios 
Variável Coeficientes Erro padrão Razão-t p-valor 

Constante 71,5054 10,7720 6,638 2,72e-09  *** 

ORC 2,12698 3,62081 0,5874 0,5585 

BP 4,04441 5,94419 0,6804 0,4981 

RG 15,5276 2,16484 7,173 2,41e-010 *** 

REC −0,0144120 0,619192 −0,02328 0,9815 

Fonte: Dados da Pesquisa. (***) significância ao nível de 1%. 

 Foi encontrado através da realização dos testes estatísticos que que variável RG 

(Relatório de Gestão) apresentou significância ao nível de 1%. Isso significa dizer que a 

divulgação do relatório de gestão por parte dos órgãos do poder executivo do Estado de 

Pernambuco tem relação direta e positiva com o nível de transparência ativa deles. 

A variável REC (Receita), cuja previsão era de que tivesse uma relação positiva 

com o nível de transparência (ITAPE), ou seja, quanto maior fosse a receita do órgão, 

mais transparente ele deveria ser, não mostrou significância estatística para os órgãos do 

poder executivo do Estado de Pernambuco.  

Esse resultado corrobora com o encontrado por Monteiro (2014), que realizou um 

estudo sobre os fatores que poderiam influenciar o nível de transparência ativa por parte 

das universidades federais brasileiras. A autora chegou à conclusão que a variável 

‘receita’ não influenciava no nível de transparência ativa. Não obstante, esse resultado 

também contradiz os achados de Martani e Lestiani (2012), que verificaram que os 

municípios que possuía maiores receitas, eram de maior porte e sofriam mais auditorias 

por parte do governo possuíam maiores índices de transparência. 

Resultados similares também foram encontrados por Bairral, Silva e Alves (2015) 

e Bakar e Saleh (2011), onde ficou evidenciado que o montante da receita (somadas as de 



 

 

transferência federal, estadual e as arrecadas pelo próprio órgão) não afeta o nível de 

transparência. Bairral, Silva e Alves (2015) explicam ainda que esse tipo de resultado 

cabe perfeitamente ao cenário brasileiro, uma vez que a tanto as receitas de transferência 

quanto as de arrecadação estão vinculadas ao orçamento público, o que não leva em 

consideração o desempenho do órgão. 

 Identificou-se também que a divulgação do orçamento não possui relação direta 

com o nível de transparência, contradizendo também o que já era esperado. Esse resultado 

vai de encontro ao encontrado por Harrison e Sayogo (2014), onde eles encontraram que 

a simples divulgação do orçamento por parte dos órgãos possuía relação direta com o 

nível de transparência. 

 Por fim, outra variável que não foi estatisticamente significante foi a BP 

(Burocracia Pública). Para essa variável era esperado que quanto menos o órgão fosse 

burocrático, ou seja, com um maior número de cargos comissionados em relação ao total 

de servidores, maior seria o nível de divulgação. Os testes mostraram que essa relação 

não foi estatisticamente significativa para os órgãos do poder executivo do Estado de 

Pernambuco. Sendo assim, pode-se concluir que não importa se os órgãos possuem menos 

ou mais cargos comissionados, que não afetará no nível de transparência. 

 Esse resultado aponta em direção contrária à do encontrado por Bairral, Silva e 

Alves (2015), onde eles encontraram uma relação negativa entre o nível de burocracia 

pública e o nível de transparência dos órgãos federais. Ele mostrou que o conflito de 

agência é existente, uma vez que seu argumento está pautado na ideia de que a burocracia 

pública inibi a divulgação de informações vista a possibilidade de comprometimento da 

manutenção dos servidores comissionados em suas funções. 

5 CONCLUSÃO 

A Lei de Acesso à Informação, tem como finalidade assegurar o direito 

fundamental, previsto na Constituição Federal, de acesso à informação por parte da 

sociedade, de modo que as entidades públicas, das diversas esferas (federais, estuais e 

municipais) forneçam, com agilidade, fácil linguagem e compreensão, as informações de 

suas gestões, de maneira transparente. Essa obrigatoriedade diz respeito ao cumprimento 

de pontos específicos da administração pública como os contratos, licitações, receitas, 

despesas, auditorias, dentre outros. 

Para a transparência ativa, foi identificado que o nível de divulgação do ano de 

2014 foi superior aos de 2013 e 2015. Mesmo assim, quando se trata de divulgação total 

do que é exigido pela LAI, nos anos de 2013 e 2014, apenas 10 (dez) órgãos alcançaram 

esse resultado, o que representa um percentual muito baixo, quando comparado com o 

total dos órgãos (16%). Esse número chega a cair quando chega em 2015, onde apenas 5 

(cinco) órgãos atendem totalmente às exigências da transparência ativa. 

Por mais que no geral os órgãos tenham apresentado nível médio de transparência 

ativa acima de 80%, que dentro dos parâmetros dessa pesquisa pode ser considerado como 

um nível de evidenciação ‘alto’, há uma preocupação em relação a não divulgação total, 

uma vez que, mesmo a coleta sendo realizada em 2016, a maior parte dos órgãos não 

apresentaram divulgação total das exigências em 2013, 2014 e 2015. 

No ranking dos órgãos mais transparentes, para todos os períodos (2013, 2014 e 

2015), estão no topo órgãos como a ATI (Agência Estadual de Tecnologia da 

Informação), a SDEC (Secretaria de Desenvolvimento Econômico) e a SEMAS 

(Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade). Esses três estão presentes entre os dez 

órgãos mais transparentes nos três anos da pesquisa.  



 

 

Outros órgãos estão presentes no topo desse ranking no mínimo dois períodos. 

São eles: Agência Estadual de Meio ambiente (CPRH), a Fundação de Atendimento 

Socioeducativo (FUNASE), Secretaria da Controladoria-Geral do Estado (SCGE), 

Secretaria da Mulher (SECMULHER) e Secretaria de Ciência e Tecnologia (SECTI). 

Desses, pode-se observar que três deles são Secretarias de Estado, ou seja, órgãos da 

administração direta; uma Fundação e uma Empresa pública.  

Destaca-se, dentre eles, a SCGE (Secretaria da Controladoria-Geral do Estado de 

Pernambuco), que é o órgão responsável pelo monitoramento do cumprimento da LAI no 

Estado. Ela esteve presente no topo da lista entre os anos de 2013 e 2014. Em 2015 não 

conseguiu repetir o feito. 

No ranking dos órgãos menos transparentes do poder executivo do Estado de 

Pernambuco, têm-se o PROCON, a VICE GOVERNADORIA, o Consórcio de 

Transporte Municipal, o DETRAN, a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Pernambuco (FUNDARPE), a Companhia Pernambucana de Gás (COPERGÁS), o 

Departamento de Estradas e Rodagens, o Instituto de Pesos e Medidas (IPEM), a PCPE, 

a CASA CIVIL e o CBMPE, que foram considerados menos transparentes durante os três 

anos. Os três primeiros órgãos citados estão nesse grupo durante os três anos da análise 

e, em ambos, com níveis considerados ‘muito baixo’. 

 Merece um destaque especial o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, a 

CASA CIVIL e a Polícia Civil do Estado de Pernambuco, que são entidades militares, 

responsáveis pela segurança da sociedade, mas que não cumprem um de seus papéis 

sociais, que é o de divulgar como é gerido os recursos públicos destinados à segurança. 

Esse resultado converge com o que fora encontrado por Villeneuve (2014), que 

fez uma pesquisa sobre transparência com órgãos do poder executivo as Suíça. Um dos 

principais resultados encontrados pelo pesquisador foi de que órgãos ligados à defesa 

(militares) tendiam a ser menos transparentes que as demais entidades públicas. 

Quanto aos fatores de influência do nível de transparência ativa dos órgãos do 

poder executivo do Estado de Pernambuco, foi identificado através da análise de dados 

em painel que a publicação do Relatório de Gestão (RG) tem relação estatisticamente 

significativa, a nível de 1%. As demais variáveis (ORC, REC e BP) não apresentaram 

relações significativas com a variável dependente (ITAPE). 

Esse resultado corrobora com o encontrado por Monteiro (2014) que identificou 

que a simples divulgação do relatório de gestão por parte das universidades federais 

brasileiras influenciavam positivamente no nível de transparência delas. Por outro lado, 

ele diverge do que fora encontrado por Martini e Lestiani (2012) que verificaram que os 

municípios que possuía maiores receitas, eram de maior porte e sofriam mais auditorias 

por parte do governo possuíam maiores índices de transparência.  

A pesquisa não teve como objetivo expor as deficiências dos órgãos no que diz 

respeito ao cumprimento da Lei de Acesso à Informação, todavia, ao coletar as 

informações necessárias para análise, verificou-se que os órgãos não divulgaram as 

informações pertinentes à transparência ativa em relatórios padrões, mas sim do modo 

que os convinha, sem nenhum critério. 

Outro ponto negativo que foi percebido para além dos objetivos propostos, diz 

respeito à compressão dos relatórios financeiros ou não financeiros emitidos pelos órgãos. 

Por conta da não padronização de divulgação de informações, a compreensão dos 

relatórios emitidos é comprometida, muitas vezes incompletas e sem muitos detalhes, o 

que dificulta o entendimento do cidadão comum (o principal nessa relação), indo de 



 

 

encontro ao que prevê a Lei, cuja instrumentalização do controle social se dá através do 

fácil e compreensível acesso às informações. 

Sendo assim, conclui-se que, as entidades que compõem o poder executivo do 

Estado de Pernambuco, deixam a desejar quando se fala do atendimento total à legislação 

de acesso à informação estadual. Todavia, vale ressaltar que a maior parte dos órgãos, no 

que diz respeito à transparência ativa, atingiram pontuação entre os níveis ‘razoável’ e 

‘muito bom’, o que não torna o nível de transparência ativa tão ruim.  
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