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TRANSPARÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: um refinamento metodológico em busca da 

análise qualitativa e quantitativa dos dados 

 

RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo o refinamento metodológico que possibilitasse uma 

interpretação mais objetiva e detalhada da apuração do índice de transparência orçamentária 

(ITO) dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifets). A metodologia é 

aplicada de forma qualitativa descritiva documental quanto à mensuração do ITO, apurado por 

esta pesquisa, mediante adaptação da metodologia de Jahns e Raupp (2016), que possibilitou 

analisar os sites dos 38 Ifets de acordo com três dimensões: publicidade, compreensibilidade e 

utilidade. Este trabalho resultou em uma metodologia mais objetiva de apuração e de natureza 

aplicada, focada no aperfeiçoamento do ITO, a qual indicou que a maioria dos Ifets apresentam 

um baixo nível de transparência, resultantes do fraco atendimento aos elementos publicidade e 

utilidade, o que implica maior dificuldade de acompanhamento e controle social dessas 

instituições públicas. O acompanhamento do ITO é necessário tanto para o aperfeiçoamento do 

indicador quanto para possibilitar a análises de fatores que possam contribuir com a evolução 

do conhecimento sobre a transparência orçamentária.  

Palavras-chave: Transparência orçamentária; metodologia de apuração; análise qualitativa; 

Instituições públicas de ensino. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A literatura interdisciplinar sobre transparência publicada entre 1990 e 2015 identificou 

um número crescente de acadêmicos que começaram a debater o seu papel na prática da 

administração pública (Cucciniello et al., 2017). Nos últimos anos, os gestores públicos estão 

sob crescente pressão para garantir mais transparência, provocada pelo aumento da demanda 

por informações solicitadas pelos cidadãos e exigências legais mais rigorosas a esse respeito 

(Garrido-Rodríguez et al., 2019). 

Esta pesquisa pretende se debruçar sobre a transparência dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia (Ifets), tendo em vista a importância de tais autarquias para a 

educação no Brasil, que oferecem um serviço à sociedade, com a “missão de qualificar 

profissionais para os diversos setores da economia brasileira, realizar pesquisas e desenvolver 

novos processos, produtos e serviços, em colaboração com o setor produtivo” (MEC, 2020a, 

p.1). A relevância dos Ifets é tamanha que, em 2003, o Governo Federal colocou em prática o 

Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, em 2008 articulou a criação dos 

Ifets, e em 2014 a rede atingiu a marca de 562 unidades em atividade no país (MEC, 2020a). 

A transparência pública é considerada um fator necessário à accountability, à 

consolidação da democracia, e mesmo que sua necessidade seja destacada, no contexto 

brasileiro suas causas ainda permanecem desconhecidas (Zuccolotto & Teixeira, 2014). Para 

contribuir com a evolução da transparência e auxiliar a investigação de tais causas, Cucciniello 

et al. (2017) apontaram o caminho para futuras pesquisas, as quais deverão estar focadas no 

refinamento teórico e metodológico para avaliar onde e como a transparência funciona.  

A aplicação da pesquisa considerou estudos sobre transparência por contexto 

geográfico, dos quais apenas 5% possuem foco em organizações latino-americanas, não 

esquecendo de pontuar a grande mudança de perspectiva – com relação à educação técnica e 

profissional – e a política de expansão dos Ifets, que trouxe visíveis benefícios (Arantes & 

Costa, 2019; Gouveia, 2016). 

Os principais artigos que tratam sobre transparência orçamentária são direcionados para 

apontar seus benefícios, questionar seus efeitos, analisar os resultados obtidos, conceituar, 

desenvolver metodologias de mensuração e verificar aspectos que impactam a transparência do 

governo nacional e local. Atualmente busca-se onde e como a transparência pode ser aplicada 
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(Albassam, 2016; Alt et al., 2002; Alt & Lassen, 2006; Bastida et al., 2017; Benito & Bastida, 

2009; Pérez & López-Hernández, 2009; Cella & Zanolla, 2018; Cruz et al., 2012; Cucciniello 

et al., 2017; De Renzio et al., 2005; Garrido-Rodríguez et al., 2019; Guillamón et al., 2011; 

Heald, 1995; Jahns & Raupp, 2016; Justice et al., 2006; Meijer, 2009; Pina et al., 2009; De 

Renzio & Masud, 2011; Roberts, 2015; Bolívar et al., 2015; Rossoni & Beiruth, 2016; 

Zuccolotto & Teixeira, 2014). 

No entanto, pesquisas em transparência relacionadas às instituições de ensino são menos 

comuns, principalmente quando se tratam de entidades públicas. Nesse contexto, são 

verificadas pesquisas do tipo descritiva, que focaram no estudo do nível de divulgação (Angluin 

& Scapens, 2000; Banks et al., 1997; Banks & Nelson, 1994; Dixon et al., 1991; Gray & 

Haslam, 1990). 

Ainda mais raras são as pesquisas que analisam os fatores determinantes da divulgação 

de informações nas instituições de ensino e que apresentam teorias específicas de tais relações. 

Nesses casos, pode-se constatar a presença de trabalhos de cunho exploratório, os quais 

apontam variáveis explicativas com associações significativas em relação à transparência, tais 

como tamanho, alavancagem, antiguidade, governança e qualidade da gestão (Católico, 2011; 

Gallego et al., 2009; Gordon et al., 2002; Lima, 2009; Pessôa et al., 2018). 

Nesta conjuntura, tendo em vista a importância da transparência orçamentária das 

unidades que executam diretamente a despesa pública – as quais são mais visíveis para o 

controle social (www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica) – e, considerando a lacuna de 

futuras pesquisas apontadas por Cucciniello et al. (2017), o seguinte problema de pesquisa foi 

formulado: Em que nível o Índice da Transparência Orçamentária (ITO) proporciona a 

interpretação mais objetiva dos fatores explicativos da transparência orçamentária das 

instituições públicas de ensino? 

O debate sobre o propósito da transparência governamental foi amplamente desenhado, 

indicando que a transparência das informações pode ser implantada no governo para diversos 

fins, gerando discussão sobre os seus benefícios e, talvez, os danos que pode causar (Meijer, 

2009; Roberts, 2015). Estudiosos questionaram até que ponto a transparência é capaz de 

cumprir com o conjunto de objetivos atribuídos a ela (Etzioni, 2010; 2014). No entanto, 

pesquisas apontaram que a transparência implica melhorias específicas de governança e 

desempenho do governo (Kosack & Fung, 2014), e seu baixo nível ou inexistência causa maior 

dificuldade para aplicação do controle social, indicando assim, que a transparência pode 

provocar mais benefícios do que danos as essas instituições (Cucciniello et al., 2017). 

Este estudo teve como propósito o refinamento metodológico que possibilitasse uma 

interpretação mais objetiva da apuração do ITO dos 38 Ifets, mediante a adaptação da 

metodologia de Jahns e Raupp (2016). A transparência das unidades executoras 

descentralizadas pode corroborar para a compreensão das causas que impactam a transparência 

pública e, consequentemente, possibilitar melhor controle social. 

Como contribuição para a literatura – no tocante às informações orçamentárias geradas 

que subsidiam os processos decisórios e a prestação de contas e responsabilização 

(accountability) –, este trabalho colaborou com o refinamento metodológico, apresentando uma 

apuração mais objetiva do indicador, que possibilita o acompanhamento e as análises 

qualitativas e quantitativas necessárias para a evolução do nível de transparência orçamentária 

em instituições públicas. 

O segundo capítulo deste trabalho apresentou uma revisão da literatura sobre os Ifets, e 

a respeito da transparência pública no tocante a sua evolução, conceitos. No terceiro capítulo é 

demonstrada: a adaptação da metodologia de Jahns e Raupp (2016), nos que diz respeito aos 

indicadores relacionados aos parâmetros dos elementos publicidade, compreensibilidade e 

utilidade, que possibilitou tornar viável a mensuração mais objetiva do ITO. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia  

Arantes e Costa (2019) relataram um percurso histórico, ao mostrar o caminho do ensino 

técnico no Brasil ao longo dos diversos momentos e governos do país, mediante análise 

documental, iniciando desde o Brasil escravocrata até 2008. A pesquisa destacou os Ifets, que 

integra a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, como a grande 

mudança de perspectiva com relação à educação técnica e profissional. 

Gouveia (2016) analisou o processo de expansão dos Ifets desde 2003, tencionando a 

relação entre o desenvolvimento local e o nacional. O trabalho indicou que a supervalorização 

do local negligencia fatores que são exógenos a esse âmbito, como as hierarquias, a 

macroeconomia e as distintas formas de poder, o que pode comprometer o processo de 

expansão.  

Souza e Silva (2016) discutiram a criação dos Ifets, sua expansão e os desafios que a 

instituição tem enfrentado para cumprir com os objetivos criados. Os autores se basearam em 

uma revisão bibliográfica e em consultas aos documentos oficiais emitidos pelo Ministério da 

Educação (MEC), concluindo que os institutos e a política de expansão trouxeram visíveis 

benefícios em termos de desenvolvimento regional e inserção social. 

As despesas de pessoal, outras despesas e os investimentos dos Ifets em 2018 chegaram 

em torno de quinze bilhões de reais, aproximadamente 2,4 vezes mais em comparação à cidade 

brasileira de Recife, capital de Pernambuco (Portal da Transparência, 2020; Souza & Silva, 

2016). São contextos que reafirmam não apenas a importância dos Ifets, mas que podem apontar 

a relevância do acompanhamento realizado pelos órgãos de controle e pela sociedade; do 

processo de expansão, consolidação e missão institucional. 

Atualmente, de acordo com o Ministério de Educação, em 2019 já são aproximadamente 

661 unidades vinculadas a 38 institutos federais, a duas unidades do Centro Federal de 

Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet), à Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná (UTFPR), a 22 escolas técnicas ligadas a universidades federais e ao Colégio Pedro 

II (MEC, 2020a). 

A respeito dos portais de transparência dos Ifets, o novo modelo de plataforma digital 

do Governo Federal foi lançado. O projeto busca padronizar os portais dos órgãos públicos 

federais e alinhar as informações com foco no cidadão, otimizando a comunicação com a 

sociedade (MEC, 2020b). Com a padronização da estrutura dos portais, a mensuração da 

transparência orçamentária – pesquisada neste trabalho – é facilitada, diminuindo o risco de não 

identificação dos critérios utilizados. 

 Brognoli e Ferenhof (2020) buscaram identificar os desafios, as ações e as perspectivas 

do governo brasileiro para a transformação digital, por meio de pesquisa bibliográfica alinhada 

a uma pesquisa documental. De acordo com os autores, o governo brasileiro está empenhado 

na transformação digital, que por sua vez desenvolveu soluções digitais e planejou ações 

estratégicas com o intuito de torná-la uma realidade para todos os cidadãos. 

Os Ifets estão subordinados às normas brasileiras, a esse respeito, a Constituição da 

República Federativa do Brasil (1988), no art. 70, enfatiza a obrigatoriedade de prestar contas 

referentes a recursos públicos, o qual aponta o princípio da publicidade, que evidencia que todas 

as informações públicas devem apresentar aspectos informativos, educativos ou de orientação 

social (Jahns & Raupp, 2016). 

Além da Constituição Federal podemos citar: a Lei Complementar n.º 101 (2000), em 

seu art. 48, que impõe instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais requer ampla 

divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público; a Lei n.º 12.527 (2011), de acesso 

à informação, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, estados, 

Distrito Federal e municípios; e a Portaria Interministerial n.º 140 (2006) – criada pelo 

Ministério de Estado do Controle e da Transparência e o Ministério de Estado do Planejamento, 
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Orçamento e Gestão, que requer informações ligadas diretamente à transparência orçamentária, 

e afirma que tais informações serão divulgadas e atualizadas mensalmente nas páginas de 

transparência pública. 

 

2.2. Evolução e Conceito de Transparência  

A transparência dos atos e as prestações de contas dos gastos públicos possibilitam 

aproximar o governo e a sociedade, pois tal ação acentua a participação e o controle social. 

Esses mecanismos são de grande relevância social, e suas deficiências são apontadas 

habitualmente em pesquisas sobre as falhas da administração pública, a transparência e a 

prestação de contas (Bezerra et al., 2012). 

Cucciniello et al. (2017), em sua revisão da literatura, revela um grande crescimento em 

pesquisas sobre administração com foco em diversos tipos de transparência, que identificou ao 

decorrer de 25 anos (Alt et al., 2002; Heald, 1995, 2003; Michael & Bates, 2004; Heald & 

Lassen, 2006; Benito & Bastida, 2009; Pérez & López-Hernández, 2009; De Renzio et al., 

2005; Justice et al., 2006; Pina et al., 2009; Bastida et al., 2017; Cucciniello et al., 2015; Deng 

et al., 2013; Esteller-Moré & Otero, 2012; Guillamón et al., 2011; De Renzio & Masud, 2011; 

Bolívar et al., 2015; Thornton & Thornton, 2013; Vicente et al., 2013; Wehner & De Renzio, 

2013). 

Os resultados tangíveis de transparência geraram expectativas em longo período de 

tempo. Também foram apontadas melhorias específicas de governança e desempenho do 

governo (Kosack & Fung, 2014). Além disso, constatou-se que a transparência promove maior 

confiança no governo, reduz a corrupção pública, aumenta a responsabilidade e melhora o 

desempenho (Alt & Lassen, 2006; Benito & Bastida, 2009; Bertot et al., 2010; Cucciniello et 

al. 2017; Michael & Bates, 2004). 

Ao decorrer do tempo, estudos questionaram se a transparência não está supervalorizada 

e se realmente é capaz de cumprir com os propósitos atribuídos a ela (Etzioni, 2010). Pesquisas 

também apontaram que se trata de um fenômeno bastante imprevisível. Ela possui 

heterogeneidade nos resultados, que são limitados, e difere de acordo com diversos fatores, 

como área de governo, domínio de política e características do cidadão (De Fine Licht et al., 

2014; De Fine Licht, 2014; Alcaide-Muñoz & Bolívar, 2015).  

Nessa perspectiva, a discussão sobre o papel da transparência na área pública foi 

imputada à confusão sobre o que a transparência pode ou não pode fazer (Meijer, 2009; Roberts, 

2015). Os debates não trouxeram uma conclusão a ponto de apoiar a redução da transparência, 

mas apontaram a necessidade de verificar como ela pode ser aplicada para melhorar a 

governança (Cucciniello et al., 2017). 

Apesar do debate a respeito dos possíveis resultados do aumento da transparência do 

governo, a atenção dos acadêmicos foi interrompida para estabelecer uma agenda mais coesa, 

proveniente de várias disciplinas, tipos e resultados de transparência (Cucciniello et al., 2017).  

Além da contribuição a respeito do direcionamento de novas pesquisas sobre 

transparência, o trabalho de Cucciniello et al. (2017) esclareceu as seguintes questões, 

importantes para o estudo: 1) Quais formas de transparência governamental são identificadas 

na literatura? 2) Que resultados a literatura atribuiu à transparência do governo? 3) Quais 

resultados a transparência do governo costuma alcançar com sucesso? 

Em resposta ao problema de pesquisa (2), de acordo com Cucciniello et al. (2017), a 

investigação apontou que a transparência está submetida a limitações e à aplicação defeituosa, 

se não for utilizada corretamente. Sendo assim, a transparência funciona para alguns objetivos 

sob certas circunstâncias. 

Em relação à questão de pesquisa (3), consoante aos resultados em que a transparência 

do governo tende a ser bem-sucedida, Cucciniello et al. (2017) pontuaram que o caminho para 
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as futuras pesquisas é o refinamento teórico e metodológico, focados onde e como a 

transparência pode ser aplicada.  

Sobre a questão de pesquisa (1), que indaga quais formas de transparência 

governamental são identificadas na literatura, Cucciniello et al. (2017) sintetizou a literatura 

interdisciplinar e indicou seis formas, divididas em: a) objeto de transparência: administrativa, 

política e orçamentária; b) transparência das atividades: tomada de decisão, política e resultado 

político; c) não especificada ou geral, conforme a Figura 1 a seguir:  

 
Transparência Quantidade % 

Objeto de transparência 102 57,60% 

Administrativa 24 13,60% 

Política 31 17,50% 

Orçamentária 47 26,60% 

Transparência das atividades 23 13,00% 

Tomada de decisão 10 5,60% 

Política 5 2,80% 

Resultado político 8 4,50% 

Não especificado/geral 52 29,40% 

Figura 1. Formas de transparência identificadas na literatura                         

Fonte: Cucciniello et al. (2017). 

Nota: Adaptada pelo autor. 

 

Grimmelikhuijsen e Welch (2012) adaptaram os estudos do livro de Hood e Heald, 

Transparency: The Key to Better Governance? (2006), um dos pioneiros a pensar na 

transparência como eventos e processos que ocorrem separados do governo. Os autores 

apontam três pontos nos quais o governo determina o nível de transparência: a) transparência 

dos processos de tomada de decisão; b) transparência das informações da política (c) 

transparência dos resultados ou efeitos das políticas, classificação utilizada por Cucciniello et 

al. (2017) como transparência das atividades, presente na Figura 2. 

Cucciniello et al. (2017), para a sua revisão de literatura, também utilizaram o conceito 

de Cucciniello e Nasi (2014), que classificaram a transparência em concordância com a área de 

governo. Esse método foca em um conjunto de atividades associadas a determinado objeto. Os 

autores expuseram três objetos de transparência vastamente pesquisados: transparência 

financeira/orçamentária, administrativa e política.  

A contextualização apresentada é importante para distinguir os tipos e conceitos 

existentes sobre transparência, entender a evolução e o norte das pesquisas. Tais conhecimentos 

são indispensáveis para explorar a fundo a transparência orçamentária. 

O foco desta pesquisa é a transparência orçamentária. Seu conceito remete à divulgação 

de informações acerca da situação financeira e descreve como os gestores públicos usam os 

recursos alocados (Pina et al., 2009). O FMI define a transparência fiscal e orçamentária como 

a “[...] clareza, confiabilidade, frequência, pontualidade e relevância dos relatórios fiscais 

públicos e abertura ao público do processo de formulação de políticas fiscais do governo – um 

elemento crítico para gestão” (International Monetary Fund, 2012, p. 4).  

Sobre a transparência orçamentária, a literatura aponta para práticas da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), para o Código de Boas Práticas de 

Transparência Fiscal (FT-Code) do FMI, bem como para o Open Budget Index (OBI, Índice de 

Orçamento Aberto) (Moloney & Stoycheva, 2018). 

A transparência orçamentária, segundo a Figura 2, possui 26% do total das pesquisas 

em transparência, o maior percentual de pesquisas na área. Esses dados demonstram a 

importância dada pelos pesquisadores sobre o tema. De acordo com a Figura 2, em países da 

América Latina existe uma carência em pesquisas sobre o tema. 
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País onde o estudo foi realizado Número de artigos % de artigos 

América do Norte 35 21% 

Europa 51 31% 

Ásia 18 11% 

América Latina 8 5% 

Comparativo internacional 46 28% 

Organização internacional 4 2% 

Total 162 100% 

Nenhum contexto geográfico específico 23 - 

Figura 2. Estudos de transparência por contexto geográfico           

Fonte: Cucciniello et al. (2017).  

Nota: Adaptada pelo autor. 

 

Os fatos descritos corroboram com a relevância deste trabalho, que tem como 

contribuição colaborar com a evolução do conhecimento referente a transparência orçamentária 

em instituições públicas, uma abordagem direcionada à transparência de forma descentralizada 

dos entes federativos aos quais as unidades executoras pertencem. As informações geradas pela 

transparência orçamentária desempenham um papel importante para o país. Segundo Bastida et 

al. (2017), estão ligadas a um custo mais baixo da dívida soberana. 

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1. Método de Mensuração do Índice de Transparência Orçamentária 

Jahns & Raupp (2016) elaboraram uma metodologia de mensuração da transparência 

mediante os parâmetros de análise definidos nos elementos publicidade, compreensibilidade e 

utilidade. O modelo objetivou utilizar discussões teóricas disponíveis, permitindo uma análise 

empírica menos rígida e, ao mesmo tempo, mais fiel. O resultado da pesquisa evidenciou 

aspectos com a possibilidade de serem desenvolvidos, visando maior atendimento às 

necessidades do cidadão. 

Para analisar a transparência dos portais eletrônicos, o modelo construído considera os 

elementos, parâmetros e indicadores. Jahns e Raupp (2016), para definir os elementos 

apresentados na figura 3, utilizou a pesquisa de Platt Neto (2005, p. 175), que define os 

elementos distribuídos em três áreas: 

Área 1 – Publicidade das contas públicas: divulgação ampla, com estímulo ao 

interesse dos cidadãos, utilização dos meios de acesso preferidos pelos cidadãos, 

baixo custo de acesso e fornecimento em tempo hábil para decisão. 

Área 2 – Compreensibilidade das informações: uso de linguagem acessível nos 

relatórios, uso de recursos de forma para facilitação do entendimento, 

fornecimento de informações complementares aos relatórios, foco de pertinência 

das informações nos relatórios e ações para formação dos usuários.  

Área 3 – Utilidade das informações [...]: seleção de conteúdos relevantes aos 

interesses dos usuários sobre o tema específico, úteis para o apoio à decisão dos 

cidadãos [...]. 

Também foi observado na figura 3 que, para cada elemento, foram atribuídos 

parâmetros, definidos de acordo com a pesquisa de Allegretti e Platt Neto (2010, p. 86), os quais 

são utilizados para a avaliação “[...] das páginas eletrônicas governamentais, a fim de que sejam 

identificadas as funcionalidades e limitações de tais ferramentas”. 

Na figura a seguir, a metodologia de Jahns e Raupp (2016) é apresentada com uma única 

adaptação ao elemento utilidade, excluindo os parâmetros relacionados à disponibilização das 

informações sobre transparência administrativa, tendo em vista que o objeto estudado nesta 

pesquisa possui foco na transparência orçamentária. 

 
Elementos Parâmetros 
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1.Publicidade 

1.1 Facilidade de acesso aos dados 

1.2 Qualidade da navegação 

1.3 Frequência de atualização das informações 

1.4 Possibilidade de consulta em diferentes períodos 

2.Compreensibil

idade  

2.1 Uso de linguagem acessível 

2.2 Uso de recursos que facilitam o entendimento 

2.3 Ações de formação dos usuários 

2.4 Interação com os usuários 

3.Utilidade 

3.1 Evidenciação de cumprimento dos aspectos legais 

3.2 Disponibilização de séries históricas 

3.3 Disponibilização de dados para download 

3.4 Origem e fonte das informações 

3.5 Disponibilização das fases da execução orçamentária e financeira, com detalhamento da 

arrecadação e das despesas 

3.6 Pertinência das informações 

Figura 3. Elementos e parâmetros de transparência 

Fonte: Platt Neto (2005), Alegretti & Platt Neto (2010), Jahns & Raupp (2016). 

Nota: Adaptada pelo autor. 

 

De acordo com os elementos e parâmetros da pesquisa de Allegretti e Platt Neto (2010), 

das capacidades de atendimento adaptadas por Raupp (2011) e da adaptação dos indicadores de 

Jahns e Raupp (2016, p. 60), combinados com as exigências dos artigos 1º, 2º e 9º da Portaria 

Interministerial n.º 140 (2006), as quais estão relacionadas com o objeto desta pesquisa, a base 

de análise do ITO foi definida, conforme parametros e indicadores constatntes na figura 4. 

A Portaria Interministerial n.º 140 (2006), em seu artigo 1º, exige “a divulgação de 

informações relativas à execução orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal direta e indireta, exclusivamente para fins de controle social 

[...]” e, em seu artigo 2º, aponta que “[...] deverão manter em seus respectivos sítios eletrônicos 

na rede mundial de computadores página denominada ‘Transparência Pública’, tendo por 

conteúdo mínimo as informações previstas nesta Portaria”. Esta pesquisa tomou como base para 

a adaptação dos indicadores de Jahns e Raupp (2016) o conteúdo mínimo exigido na Seção I, 

artigo 9º, da Portaria Interministerial n.º 140 (2006), que se refere à divulgação de informações 

orçamentárias e financeiras.  

A pontuação dos indicadores de Jahns e Raupp (2016), foi realizada utilizando os 

seguintes criterius de atendimento: (0 – nula; 1 – baixo; 2 – médio e 3 – alto), esta forma de 

mensuração aprensenta um grau de subjetividade alta por parte do avaliador.  

Diante desse contexto, visando diminuir a subjetividade na avaliação do ITO, o 

refinamento da metodologia foi realizado nas descrições dos indicadores, tornando-os mais 

objetivo e na forma de sua pontuação, das quais tiveram as modificações seguindo os critérios: 

1 (um), caso a resposta seja positiva à indagação e 0 (zero), caso contrário.  

 
Elemento 1 – Publicidade 

Parâmetros Nota Indicadores 

1.1 Facilidade de acesso aos dados 0-1 

O site apresenta ferramentas que possibilitem 

diferentes opções de consulta, com filtros e 

flexibilidade de manipulação dos dados? 

1.2 Qualidade da navegação 0-1 

A página não trava e não possui diversos banners, 

fotos, pop-ups e outros elementos que pesam e 

atrapalham a navegação? 

1.3 Frequência de atualização das 

informações 
0-1 

O site possui informações como os valores 

empenhados, liquidados e pagos, atualizados até o 

mês ou o trimestre anterior do exercício corrente 

(balanço orçamentário ou outros relatórios)? 

1.4 Possibilidade de consultas em 

diferentes períodos 
0-1 

O site possibilita consultar ou gerar o relatório dos 

valores empenhados, liquidados e pagos por mês, 
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trimestre ou ano, referentes aos últimos dois 

exercícios (balanço orçamentário ou outros 

relatórios)? 

Elemento 2 – Compreensibilidade 

Parâmetros Nota Indicadores 

2.1 Uso de linguagem acessível 0-1 

O site utiliza linguagem extremamente técnica, ou 

seja, não usa estrutura de códigos sem a devida 

descrição ou termos técnicos sem esclarecimento? 

2.2 Uso de recursos que facilitam o 

entendimento 
0-1 

Possui link para sítios de interesse e conteúdo 

alusivo a orçamento público? 

2.3 Ações de formação dos usuários 0-1 

Dispõe de programa de educação fiscal/financeira, 

com informações referentes à legislação pertinente, 

material de apoio e cursos à distância? 

2.4 Interação com os usuários 0-1 

O site desfruta de ferramenta para solicitar 

informações ou dúvidas, como perguntas 

frequentes, fale conosco, fóruns ou chats? 

Elemento 3 – Utilidade 

Parâmetros Nota Indicadores 

3.1 Evidenciação de cumprimento dos 

aspectos legais 
0-1 

Demonstra aspectos relacionados à transparência 

orçamentária ativa, ou seja, apresenta de forma 

periódica e sistematizada relatórios, indicadores ou 

painéis que permitam comparar pelo menos dois 

exercícios, compreendidos de 2018 a 2020?  

3.2 Disponibilização de séries 

históricas 
0-1 

Há informações orçamentárias no site do período de 

2008 até o exercício corrente? 

3.3 Disponibilização de dados para 

download 
0-1 

Há a possibilidade de fazer o download dos dados 

em formatos que permitam a manipulação para 

análise? 

3.4 Origem e fonte das informações 0-1 
O site indica em cada relatório a origem da 

informação, referente ao sistema e ao responsável? 

3.5 Disponibilização das fases da 

execução orçamentária e financeira, 

com detalhamento da arrecadação e das 

despesas 

0-1 

Disponibiliza o orçamento para o exercício atual e o 

anterior, levando em consideração os recursos 

consignados por programas constantes na Lei 

Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais? 

0-1 

Possui os valores empenhados, liquidados e pagos, 

com quadro de detalhamento dos programas de 

trabalho, consoante ao exercício atual e o anterior? 

0-1 

Possui os valores empenhados, liquidados e pagos, 

com quadro de detalhamento por natureza da 

despesa, consoante ao exercício atual e o anterior? 

0-1 

Aponta o percentual referente às fases da despesa 

(dotação versus despesas empenhadas) e (despesas 

empenhadas versus liquidadas ou pagas) para o 

exercício atual e o anterior? 

3.6 Pertinência das informações 0-1 
Na parte específica do site sobre o orçamento da 

entidade, há informações sem atinência ao assunto? 

Total 0-17   

Figura 4. Modelo de análise 

Fonte: Platt Neto (2005), Alegretti e Platt Neto (2010), Raupp (2011), Jahns e Raupp (2016). 

Nota: Adaptada pelo autor. 

 

3.2. População, Amostra e Coleta de Dados 

O ITO foi mensurado a partir das análises dos portais eletrônicos das reitorias dos 38 

Ifets, de acordo com os endereços constantes no Apêndice A. A apuração do índice ocorreu 

entre os dias 20 e 30 de junho de 2020, realizada de acordo com a adpatação da metodologia de 

Jahns e Raupp (2016), com base no protocolo de observações sugeridos por Creswell (2010), 

justificado por ser um instrumento capaz de realçar as considerações do pesquisador e permitir 

o apontamento de notas descritivas.  
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A variável dependente ITO é qualitativa descritiva documental e, de acordo com 

Creswell (2010), possui procedimentos baseados em textos e imagens, tem passos únicos na 

análise de dados e usa diversas estratégias de investigação. A coleta de dados é do tipo 

observação completa, na qual o pesquisador não participa, e desfruta da vantagem de explorar 

tópicos que podem ser desconfortáveis para os participantes discutirem (Creswell, 2010). 

Objetivando uma melhor análise dos elementos, parâmetros e indicadores, foram 

adotadas as seguintes etapas. As informações foram pesquisadas primeiramente por meio da 

navegação do portal eletrônico de cada Ifet, listado no Apêndice A e de acordo com as respostas 

aos indicadores (figura 4), apresentada anteriormente. 

Em seguida, preocupando-se em minimizar o erro da não localização dos dados em 

respostas aos indicadores, o seguinte procedimento foi adotado: consulta de informação 

mediante a ferramenta de busca do Google. Os termos utilizados foram: orçamento, lei 

orçamentária, demonstrações contábeis, despesas, execução da despesa e relatório de gestão. O 

nome da instituição analisada foi adicionado após cada termo, considerando apenas as 

informações dos sites centrais de cada Ifet, constantes no Apêndice A. 

A metodologia de análise do ITO, detalhada no subcapítulo a anterior, resultou em 

quatro análises: a consolidada, conforme o resultado constante no Apêndice B; e as segregadas 

pelos elementos publicidade, compreensibilidade e utilidade, detalhadas por parâmetros 

atendidos, presente no Apêndice B, individualizados nos subcapítulos de análise dos resultados. 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

4.1. Índice de Transparência Orçamentária  

A metodologia aplicada objetivou utilizar discussões teóricas disponíveis, 

possibilitando formatar indicadores para evitar a subjetividade e permitir uma análise empírica 

mais objetiva. O resultado da mensuração do ITO evidenciou aspectos com a possibilidade de 

serem desenvolvidos pelos Ifets, visando melhorias na transparência orçamentária apresentada. 

Inicialmente será analisado o ITO consolidado, o qual gerou uma pontuação de 0 a 17, conforme 

demonstrado na Figura 5.  

 

Figura 05. Índice de Transparência Orçamentária 

Nota: Elaborada pelo autor. 

 

Em relação ao ITO, foi observada uma dispersão significativa entre o valor mínimo 

(3,00) e máximo (15,00 pontos), referentes ao Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e ao 

Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE), consecutivamente. No entanto, essa 

variável apresentou baixa amplitude entre a média e mediana (9,34 a 8,00), respectivamente. 
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Pode-se concluir a existência de mais Ifets abaixo da média, tendo em vista que a mediana foi 

menor do que a média, de acordo com as informações da Tabela 1. 

 
Tabela 1 

Análise Estatística do Índice de Transparência Orçamentária 

   Variável N Média                    Sd  Mim P25 P50 P75 Max 

ITO 38 9,34 2,77 3 7 8 12 15 

          
Fonte: Elaborada pelo autor (2020). 

 

O resultado da média do ITO dos Institutos Federais por região é demonstrado na figura 

13, destacando-se a região centro-oeste, com a melhor média, e a região nordeste com o pior 

resultado.  

Figura 06. Média do ITO por região 

Nota: Elaborada pelo autor. 

 

Os percentuais por elementos, consoante Figura 7, foram calculados da seguinte forma: 

a soma de todos parâmetros atendidos dividida pelo número de Ifets. Como exemplo: para o 

elemento utilidade, utilizou-se de nove parâmetros investigados por Ifets, multiplicados por 38 

unidades, que totalizam 342 pontos no total, foram apurados 160 pontos, ou seja, 47% dos Ifets 

cumpriram com esse elemento, o menor percentual dentre os três elementos: 

Figura 07. Percentual de atendimento dos parâmetros por elementos 

Nota: Elaborada pelo autor. 

 

No tocante ao elemento compreensibilidade, de quatro parâmetros por Ifets, 

multiplicado por 38 unidades, que totalizam 152 pontos, foram apurados 114 pontos, ou seja, 

75% de atendimento. Em relação ao elemento publicidade, de quatro parâmetros por Ifets 

multiplicado por 38 unidades, que totalizam 152 pontos, foram apurados 81 pontos; 

aproximadamente 53% de parâmetros atendidos. 

Para uma melhor compreensão da formação do ITO e a verificação das possíveis 

deficiências da transparência orçamentária dos Ifets, os tópicos a seguir foram elaborados com 

os resultados individuais dos elementos publicidade, compreensibilidade, utilidade, analisando 

10,00 9,43 8,73
9,89

9,00

C.Oeste Norte Nordeste Sudeste SUL

Média do ITO por região

53% de 152 

pontos

75% de 152 

pontos

47% de 342 

pontos

Publicidade

Compreensibilidade

Utilidade
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Percentual de atendimento dos elementos / 38 Ifets 



11 

 

assim, a formação da média alcançada por parâmetros, que compõem os percentuais 

apresentados na Figura 07.  

 

4.2. Elemento 1 – Publicidade, Compreensibilidade e Utilidade 

Para analisar a transparência dos portais eletrônicos, o modelo considera o elemento 

publicidade – construído por Platt Neto (2005, p. 175) –, que define como a área 1 (Publicidade 

das contas públicas). Por meio dos indicadores detalhados no capítulo da metodologia (Figura 

4) e dos parâmetros (1.1 – facilidade de acesso aos dados; 1.2 – qualidade da navegação; 1.3 – 

frequência de atualização das informações; 1.4 – possibilidade de consultas por diferentes 

períodos). 

Em relação ao elemento publicidade, uma dispersão foi constatada entre o valor mínimo 

(1,00) e máximo (4,00 pontos), de acordo com a Tabela 2. No entanto, essa variável apresentou 

baixa amplitude entre a média e mediana (2,13 e 2), respectivamente. Pode-se verificar a 

existência de mais Ifets abaixo da média para esse elemento, levando em consideração que a 

mediana foi menor do que a média, que gira em torno de 53,29%, apresentando boa margem de 

possibilidade de melhoria para o elemento. 
Tabela 2 

Análise do Elemento Publicidade 

  Variável N Média                    Sd  Mim P25 P50 P75 Max 

Publicidade 38 2,13 1,17 1 1 2 3 4 
          

Fonte: Elaborada pelo autor (2020). 

 

Como pode ser observado na Figura 08, os principais parâmetros responsáveis pelo 

baixo cumprimento em relação ao elemento publicidade foram o 1.1) facilidade de acesso aos 

dados – que identifica a presença de ferramenta nos sites que possibilitam diferentes opções de 

consulta, com filtros e flexibilidade de manipulação dos dados – e o parâmetro 1.3 – frequência 

de atualização das informações – que buscou identificar valores empenhados, liquidados e 

pagos, atualizados até o mês ou o trimestre anterior em relação à data da pesquisa. 

Figura 08. Parâmetros do elemento publicidade 

Nota: Elaborada pelo autor. 

 

Os percentuais por parâmetros foram calculados da seguinte forma: a soma do 

atendimento de um parâmetro foi dividida pela pontuação máxima possível para o mesmo, 

como demonstrado a seguir: para o parâmetro 1.1 (Facilidade de acesso), a pontuação é de 0 a 

1 por Ifet; a soma da pontuação máxima de todos Ifets é de 38 pontos; no entanto, para esse 

parâmetro a soma total da pontuação foi de 7 pontos; isto é, aproximadamente 18% dos Ifets 

cumpriram esse parâmetro. 

A fragilidade dos Ifets, no tocante ao item 1.3 (Frequência de atualização), é 

compensada pelo Portal da Transparência do Governo Federal. Porém, para esse parâmetro 

foram analisados apenas os sites dos Ifets. O resultado analítico do elemento publicidade, seus 

18%

100%

37%

58%

1.1 Facilidade de acesso aos dados

1.2 Qualidade da navegação

1.3 Frequência de atualização das…

1.4 Possibilidade de consultas em…

Parâmetros Atendidos/ Ifets
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parâmetros e indicadores utilizados nesta pesquisa têm como base os resultados constantes no 

Apêndice B. 

A análise do elemento compreensibilidade, pensado por Platt Neto (2005, p. 175), o 

qual o definiu como área 2, compreensibilidade das informações, foca na capacidade dos portais 

no tocante às ferramentas utilizadas, com foco no entendimento dos usuários, especialmente na 

linguagem aplicada. 

 
Tabela 3 

Análise do Elemento Compreensibilidade 

  Variável N Média                    Sd  Mim P25 P50 P75 Max 

Comp. 38 3 0,40 1 3 3 3 4 

Fonte: Elaborada pelo autor (2020). 

 

No resultado individual do elemento compreensibilidade, com pontuação máxima por 

Ifet de 0 a 4 pontos, pode-se inferir uma dispersão entre o valor mínimo (1,00 pontos) e o 

máximo (4,00 pontos). Porém, essa variável não demonstrou amplitude entre a média e mediana 

(3 e 3), respectivamente. É possível visualizar a existência de mais Ifets entre a média, que gira 

em torno de 75%, e o valor máximo para esse elemento, confirmando o atendimento pelos Ifets 

aos pressupostos para o elemento compreensibilidade. 

Como pode ser visto na Figura 09 abaixo, os parâmetros 2.1, 2.2 e 2.4 foram os 

principais motivos que deram causa ao bom cumprimento ao elemento compreensibilidade. No 

entanto, houve baixo atendimento ao item 2.3 (Ações de formação dos usuários), que verifica 

a existência de programas de educação fiscal/financeiro, com informações à legislação 

pertinente, material de apoio e cursos à distância, visando minimizar a deficiência da população 

em relação ao conhecimento sobre assuntos relacionados à administração financeira e 

orçamentária. 

Figura 09. Parâmetros do elemento compreensibilidade 

Nota: Elaborada pelo autor. 

 

Os percentuais por parâmetros foram calculados da seguinte maneira: a soma do 

atendimento de um parâmetro foi dividida pela pontuação máxima, apresentada no Apêndice 

B, como demonstrado a seguir: para o parâmetro 2.3 (Ações de formação dos usuários), a 

pontuação é de 0 a 1 por Ifet; a soma da pontuação máxima de todos os Ifets é de 38 pontos; no 

entanto, para esse parâmetro a soma total da pontuação foi de 2 pontos, ou seja, 

aproximadamente 5% dos Ifets cumpriram com esse requisito.  

O elemento utilidade diz respeito à seleção de conteúdos relevantes aos interesses dos 

usuários sobre o tema específico (Platt Neto, 2005). Nesta pesquisa, tal elemento foi utilizado 

com foco nas informações orçamentárias, visando a prestação de contas públicas com base nos 

indicadores de Jahns & Raupp (2016), combinados com o conteúdo mínimo exigido na Seção 

I, artigo 9º da Portaria Interministerial nº 140 (2006), os quais geraram os resultados 

demonstrados: 

97%
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100%
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A pontuação máxima alcançada por Ifet é de 9 pontos. Em relação ao resultado sintético 

do elemento utilidade, este apresentou uma dispersão significativa entre o valor mínimo (1,00) 

e máximo (8,00 pontos), conforme mostra a Tabela 4. No entanto, essa variável demonstrou 

uma baixa amplitude entre a média e mediana (4,21 e 4), respectivamente, onde a existência de 

mais Ifets abaixo da média para esse elemento pode ser verificada, tendo em vista que a mediana 

foi menor do que a média, que gira em torno de 47%, inferindo baixo cumprimento dos Ifets 

aos pressupostos do elemento, como mostra a estatística descrita na Tabela 4: 

 
Tabela 4 

Análise do Elemento Publicidade 

  Variável N Média                    Sd  Mim P25 P50 P75 Max 

   Utilidade 8 4,21 1,61 1 3 4 5 8 

 Fonte: Elaborada pelo autor (2020). 

 

Como pode ser observado na figura 10, os parâmetros 3.5.1 a 3.54, 3.3 e 3.2 foram os 

principais motivos que deram causa ao baixo cumprimento do elemento utilidade. Os 

percentuais por parâmetros foram calculados da seguinte forma: a soma do atendimento de um 

parâmetro foi dividida pela pontuação máxima possível, apresentada no Apêndice B. 

Figura 10. Parâmetros do elemento utilidade 

Nota: Elaborada pelo autor. 

 

Como exemplo de cálculo, para o parâmetro 3.5 (Disponibilização da fase de execução), 

o qual é o único parâmetro subdivido em quatro indicadores (3.51 a 3.54), com pontuação 

individual de 0 a 1 pontos por IFET – totalizaram 25 pontos –, dividido pela soma da pontuação 

máxima de 38 pontos, multiplicados por quatro indicadores, que totaliza 152 pontos em relação 

a todos os Ifets, ou seja, aproximadamente 16% dos Ifets cumpriram com esse parâmetro. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve como propósito o refinamento metodológico que possibilitasse uma 

interpretação mais objetiva da apuração do ITO dos 38 Ifets, mediante a adaptação da 

metodologia de Jahns & Raupp (2016), fornecendo uma visão dos possíveis problemas e 

contribuindo para o futuro desenvolvimento de hipóteses e investigação dos fatores que possam 

influenciar a transparência em instituições públicas. 

O resultado da mensuração do ITO, demonstrou que a maioria dos Ifets estão abaixo da 

média, evidenciando aspectos com a possibilidade de serem desenvolvidos pelos Ifets, visando 

melhorias na transparência orçamentária apresentada, principalmente nos elementos 

publicidade e utilidade. 

97%

29%

32%

97%

16%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3.1 Evidenciação de cumprimento dos aspectos…

3.2 Disponibilização de séries históricas

3.3 Disponibilização de dados para download

3.4 Origem e fonte das informações

3.51 - 3.54  Disponibilização das fases da…

3.6 Pertinência das informações

Parâmetros atendidos/IFETs



14 

 

Pode-se destacar como os principais pontos de melhoria para o ITO dos Ifets os 

parâmetros 1.1 (Facilidade de acesso) e 1.3 (Frequência de atualização) do elemento 

publicidade, que tiveram uma margem de atendimento pelos Ifets de apenas 18% e 37%, 

respectivamente. Em sequência, para o elemento compreensibilidade, apenas o parâmetro 2.3 

(Ações de formação dos usuários) apresentou deficiência, do qual aproximadamente 5% dos 

Ifets cumpriram com tal pressuposto.  

Em relação ao elemento utilidade, os principais parâmetros que apresentaram 

insuficiência de atendimento foram: 3.2 (Disponibilidade de séries históricas), 3.3 

(Disponibilidade de dados para download), com respectivamente 29% e 32% de cumprimentos 

pelos Ifets, e o parâmetro 3.5 (Disponibilização da fase de execução), subdivido em quatro 

indicadores (3.51 a 3.54), dos quais seu resultado consolidado foi de aproximadamente 16% de 

atendimento em relação à quantidade total do Ifets.  

Diante deste contexto, a sugestão para futuras pesquisas é o acompanhamento continuo 

da transparência orçamentária, ampliando assim o período de tempo a ser investigado, 

possibilitando uma investigação mais robusta dessas e outras variáveis, e com o propósito de 

contribuir para a evolução do conhecimento em relação aos fatores que possam impactar à 

transparência pública. 

Como contribuição, esta pesquisa apresentou melhorias teóricas e metodológicas sobre 

a apuração do nível da transparência orçamentária em instituições públicas de ensino, e 

demonstrou um resultado de natureza aplicada focado no aperfeiçoamento do ITO dos Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. 
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APÊNICE – PONTUAÇÃO DOS ELEMENTOS E DO ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA ORÇAMENTÁRIA - ITO  

 ELEMENTOS PUBLICIDADE COMPREENSIBILIDADE UTILIDADE 
ITO 

UG 1.1 1.2 1.3 1.4 TOTAL 2.1 2.2 2.3 2.4 TOTAL 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.6 TOTAL 

IFAL 0 1 0 0 1 1 1 0 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 4 8 

IFAM 0 1 0 0 1 1 1 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 7 

IFBAIANO 0 1 1 1 3 1 1 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 9 

IFCE 0 1 0 0 1 1 1 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 7 

IFES 0 1 0 0 1 1 1 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 7 

IFGOIANO 0 1 0 1 2 1 1 0 1 3 1 0 1 1 1 0 0 0 1 5 10 

IFMA 0 1 0 1 2 1 1 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 8 

IFMG 0 1 0 0 1 1 1 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 7 

IFNMG 0 1 1 1 3 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 13 

IFSUDESTEMG 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 14 

IFSULDEMINAS 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 1 1 1 1 0 0 1 0 1 6 13 

IFTM 0 1 1 1 3 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 13 

IFMT 0 1 0 0 1 1 1 0 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 4 8 

IFMS 0 1 0 1 2 1 1 0 1 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 5 10 

IFPA 0 1 0 1 2 1 1 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 8 

IFPB 0 1 1 1 3 1 1 0 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4 10 
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IFRS 0 1 0 1 2 1 1 0 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4 9 

IFFARROUPILHA 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 1 0 1 1 1 0 1 0 1 6 13 

IFRO 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 1 1 0 1 0 0 0 1 1 5 12 

IFCE 0 1 0 0 1 1 1 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 7 

IFS 0 1 0 1 2 1 1 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 8 

IFTO 0 1 1 1 3 1 1 0 1 3 1 0 1 1 1 0 1 0 1 6 12 

IFAC 0 1 0 1 2 1 1 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 8 

IFAP 0 1 0 0 1 1 1 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 7 

IFBA 0 1 0 1 2 1 1 0 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4 9 

IFB 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 15 

IFG 0 1 0 0 1 1 1 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 7 

IFSERTAO-PE 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 1 1 1 1 0 1 7 15 

IFPI 0 1 0 0 1 1 1 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 7 

IFPR 0 1 1 1 3 1 1 0 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4 10 

IFRJ 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 

IFFLUMINENSE 0 1 0 0 1 1 1 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 7 

IFRN 0 1 0 0 1 1 1 0 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 4 8 

IFSUL 0 1 0 0 1 1 1 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 7 

IFRR 0 1 1 1 3 1 1 0 1 3 1 1 0 1 1 0 1 0 1 6 12 
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IFSP 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 1 1 0 1 0 0 1 0 1 5 12 


