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Resumo 

A pesquisa trata da transparência digital de municípios cearenses quanto às informações e serviços 

disponibilizados em seus portais eletrônicos, objetivando avaliar os websites dos municípios cearenses 

em relação ao seu nível de transparência digital, com base em um modelo de análise. O trabalho 

proporciona aos gestores públicos um instrumento detalhado de análise da transparência. Os dados 

foram coletados nos websites ativos dos municípios do Ceará e corresponderam a 157 portais 

eletrônicos, com suporte em um roteiro de observação para navegação orientada nos websites 

municipais, para verificar se os municípios consideraram a performance da transparência digital de 

acordo com a terminologia do modelo; se os municípios desenvolveram seus portais eletrônicos na 

intenção apenas de atender às exigências normativas e; se os municípios com maior número de 

habitantes e com maiores recursos para investimentos em tecnologias de informação e comunicação são 

mais criteriosos ou não na oferta de informações e serviços via websites. 
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1 Introdução 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) crescem de forma célere no setor 

público, propiciando uma melhor comunicação e interação do governo com a sociedade. Nesse 

contexto, a transparência na gestão dos recursos públicos amplia sua relevância social e pode 

ser considerada como elemento fundamental da democracia. 

A transparência e a participação social dependem da força política do país que, por sua 

vez, deve estimular a divulgação de informações relevantes e tempestivas que contribuam para 

o atendimento das reais necessidades dos cidadãos. Embora se tenham empregado esforços para 

elevar o nível de transparência das informações públicas, ainda há muito o que se fazer nessa 

perspectiva, visto que a administração pública brasileira é traçada por um longo processo 

histórico de ideias e interesses distintos.  

Pressupondo-se que a sociedade é a principal interessada na utilização racional dos 

recursos públicos, as discussões relacionadas às soluções das principais dificuldades 

enfrentadas pela administração pública contemporânea ganham destaque, considerando a 

cobrança dos cidadãos por maior visibilidade e transparência na gestão pública. 

Além de respeitar as normas vigentes, os administradores públicos devem prestar contas 

à sociedade sobre suas diversas ações. É fundamental que os cidadãos participem das decisões 

políticas que envolvem a aplicação de recursos públicos, porém ainda predomina um 

desinteresse de boa parte da população em acompanhar a performance das contas públicas. 

Segundo Leite (2012), com o advento da sociedade da informação, tornaram-se 

essenciais para o setor público a estruturação e a ampla utilização do governo eletrônico, até 

que possa se visualizar uma simbiose entre os conceitos de governo e governo eletrônico, visto 

que, embora seja recente, o governo eletrônico já é amplamente utilizado pelas administrações 

públicas, porém em qualidade e quantidade bem inferior às potencialidades. 

De acordo com Chain et al. (2004), o governo eletrônico não se constitui apenas com a 

automação e a disponibilização dos serviços públicos na internet, mas é algo bem mais 

abrangente, envolvendo a utilização das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) na 

ampliação da transparência e da cidadania no setor público. Dessa forma, a disseminação de 

portais governamentais tem sido propiciada, em parte, pela exigência cada vez maior dos 

cidadãos por maior transparência na gestão pública, pressionando os governos a abrirem seus 

sistemas e bancos de informação ao acesso universal.  

Ao fomentar maior transparência e interação do governo com a sociedade, os portais 

expandem o espaço para o exercício da prática democrática e da cidadania. Portanto, os portais 

eletrônicos governamentais podem ser considerados como locais de interação dos cidadãos com 

os governantes, favorecendo a formação de um ambiente coletivo de decisão e diálogo. 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é avaliar os portais eletrônicos dos municípios 

cearenses em relação ao seu nível de transparência digital, com base em um modelo de análise. 

Os estudos na esfera pública envolvendo o governo eletrônico, em especial a utilização de 

portais eletrônicos, como meio de colaboração para maior transparência na gestão dos recursos 

públicos, avançaram nos últimos anos. Assim, os municípios, como instância de poder local, 

ampliam sua participação digital por meio de seus websites, constituindo instrumentos de maior 

interação com seus cidadãos. 

Acredita-se que, por meio da transparência digital, seja mais viável compreender o 

funcionamento das políticas públicas, desde seus antecedentes, desdobramentos e impactos 

esperados junto aos cidadãos. Além disso, com este estudo, espera-se entender, de maneira mais 

aprofundada, as formas pelas quais os municípios cearenses utilizam os meios eletrônicos para 
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viabilizar informações diversificadas à sociedade e favorecer o avanço da transparência na 

gestão informacional e de recursos públicos dos governos municipais. 

2 A democracia digital e a utilização de portais eletrônicos governamentais 

Os meios de comunicação digitais possibilitam o envolvimento dos cidadãos nas 

decisões políticas, desde que as instituições estejam abertas ao diálogo e à participação. Dessa 

maneira, na era da democracia digital, a internet constitui instrumento de participação política 

e de promoção do controle social. 

De acordo com Barnett (1997), as TIC proporcionam grande potencial tanto para 

expansão dos horizontes da comunicação política, como para superação de alguns dos entraves 

relacionados à mídia tradicional na promoção do processo democrático. Por isso, o autor 

ressalta quatro pontos para a existência de uma democracia salutar: 1 conhecimento e 

informação relevantes e não distorcidos, para que a sociedade compreenda as funções públicas; 

2 acesso ao diálogo coletivo com abertura para desenvolvimento dos próprios argumentos; 3 

participação em instituições democráticas por via de voto, partidos, sindicatos e grupos 

políticos; e 4 representação por meio da existência de um fluxo de comunicação entre 

representantes e representados com a responsabilização dos poderes constituídos pelos atos 

praticados. 

Na concepção de Saebo, Rose e Flak (2008), a expressão “democracia digital” é 

utilizada geralmente de maneira vaga e, costumeiramente, está associada à aplicação de novas 

TIC para ampliar a participação pública nos processos democráticos, além da eficiência e da 

efetividade da democracia e do sistema de governo representativo. 

Lévy (2009) ressalta que a democracia digital consiste na elaboração e na expressão dos 

problemas da cidade pelos cidadãos, na participação das decisões por parte de grupos de 

interesse, na auto-organização das comunidades locais, na transparência das políticas e na sua 

avaliação pela sociedade. 

Possamai (2013) relata algumas oportunidades que podem ser geradas pela democracia 

digital, como: participação eletrônica no ciclo de políticas públicas; estímulo a um maior 

controle social; criação de novos espaços de compartilhamento e interação por meio da internet; 

criação de canais de comunicação direta como as consultas públicas online (e-consultas); e 

abertura e transparência dos governos. 

Sob o ponto de vista de West (2000), as variáveis que limitam a democracia digital têm 

maior relação com as dinâmicas políticas, financeiras e organizacionais do que com a 

tecnologia, visto que esta já se encontra disponível para suprir a necessidade da população em 

prol da democracia. 

Sobre os limites ou fatores que restringem a democracia digital, Possamai (2013) 

resumiu, com origem em três estudos de casos: 1) as iniciativas de democracia digital são 

identificadas geralmente por órgãos ou indivíduos específicos, o que pode comprometer a 

continuidade dos projetos (SAMPAIO, 2011); 2) a existência de um padrão ainda insatisfatório 

de resposta dos governos aos participantes pode restringir a percepção da sociedade quanto à 

validade de sua participação (ROTHBERG, 2010); 3) a inexistência ou baixa maturidade de 

arranjos institucionais e estruturas capazes de gerar sustentação à atuação dos órgãos 

governamentais (DUNLEAVY et al., 2006); 4) necessidade da superação da exclusão digital 

para garantir o exercício da cidadania na era digital (MOSSBERGER, 2010). 

A acessibilidade aos meios digitais pode colaborar para a compreensão da transparência 

digital. Nesse sentido, Freire, Castro e Fortes (2009) desenvolveram um estudo para verificar a 

evolução da acessibilidade dos sítios web dos governos estaduais brasileiros. Os autores 

argumentaram que a internet oferece possibilidades para que os serviços oferecidos pelo 
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governo estejam ao alcance de todos. Contudo, para a garantia do acesso às informações e aos 

serviços pelos cidadãos, é preciso considerar questões, tais como os meios tecnológicos 

utilizados para a disponibilização dos conteúdos e a disponibilidade de infraestrutura de 

comunicação. Portanto, a acessibilidade se traduz em aspecto essencial para viabilizar a 

inclusão na sociedade da informação, visto que a acessibilidade dos conteúdos disponíveis nos 

websites governamentais pela internet é essencial para garantir o acesso universal ao 

conhecimento e a participação pelos cidadãos, independentemente de qualquer barreira de 

inclusão digital. 

Com a utilização das TIC, a criação de portais eletrônicos veio contribuir para a 

participação digital e o fortalecimento da democracia, por meio do envolvimento da sociedade. 

No entendimento de Diniz (2015), os portais eletrônicos governamentais podem ser 

considerados como locais de interação dos cidadãos com os governantes, colaborando para a 

formação de um ambiente coletivo de decisão e diálogo. Ao estimular maior transparência e 

interação do governo com a sociedade, os portais expandem o espaço para o exercício da prática 

democrática e da cidadania. 

Conforme Jambeiro, Sobreira e Macambira (2011), os portais governamentais podem 

ser considerados, a princípio, ambientes de interação dos cidadãos com os governantes, 

originando um local de decisão e diálogo. Os portais, nesse contexto, favorecem a prática 

democrática e o exercício da cidadania. 

Pinho (2008) também destaca que os portais têm geralmente boas condições de 

navegação e de busca de informações, além de recursos tecnológicos satisfatórios. Percebe-se, 

contudo, que alguns portais necessitam de melhorias quanto à disponibilização e à comunicação 

das informações, demandando um esforço tecnológico para maior compromisso com a 

comunidade. 

No âmbito municipal, os portais eletrônicos podem ser compreendidos como 

instrumentos úteis para divulgar as ações desenvolvidas, as prestações de contas e os 

investimentos realizados por diversas secretarias e órgãos municipais; oferecer serviços online 

diversos;  acelerar a tomada de decisão para a prestação de serviços de melhor qualidade pelos 

agentes públicos; realizar licitações, leilões, compras e serviços. 

Jambeiro, Borges e Andrade (2006, p. 203) assinalam que “a aproximação Estado-

Sociedade, oferecida por um portal governamental municipal, é uma vantagem que demanda 

certo ônus financeiro. Provavelmente, por isso, a maior parte dos municípios brasileiros não 

desenvolve programas de governo eletrônico”. 

Pinho (2008) reforça a ideia de que a instalação de portais governamentais possibilita 

que os governos mostrem sua identidade, objetivos e conquistas, como também possam 

concentrar e disponibilizar serviços e informações para facilitar o acesso à identificação das 

necessidades dos cidadãos e à realização de negócios. 

Pinho (2006) também argumenta que, nos municípios mais desenvolvidos, se encontram 

as melhores condições (políticas, sociais, econômicas e tecnológicas) para implantar portais 

eletrônicos mais modernos. Dessa forma, o autor assumiu a ideia de que o município é o ente 

federativo mais próximo dos cidadãos e ao qual esses buscam para prover suas demandas 

sociais principais. Acredita-se que isso pode potencializar o interesse da sociedade por 

informações relacionadas à gestão dos recursos públicos sob incumbência dos gestores 

municipais. 

Portanto, os portais eletrônicos governamentais são veículos úteis para facilitar a relação 

e a comunicação entre o governo e os cidadãos, com vistas a aperfeiçoar constantemente a 

qualidade das informações e dos serviços prestados, além de fortalecer a participação da 

sociedade por meio da transparência e do acesso à informação e à gestão dos recursos públicos. 
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3 Metodologia da pesquisa 

Nesta seção, são descritas as principais informações e características acerca do processo 

metodológico utilizado para a realização da pesquisa, com o cuidado para que sua execução 

permita o alcance do objetivo definido. Os trabalhos referentes ao setor público trazem uma 

contribuição concreta quanto à detecção de modelos, situações, experiências e linhas de ação 

de pesquisa. 

Para composição da população da pesquisa, foram levantados, com apoio em 

ferramentas de busca da internet, os websites ativos do Poder Executivo de todos os municípios 

cearenses, equivalendo-se à fonte primária de dados do estudo. A investigação em todos os 

websites municipais cearenses justifica-se em razão de: cobertura mais ampla da esfera 

geopolítica de atuação; maior proximidade do cidadão junto à instância de governo municipal; 

interesse social quanto à evolução tecnológica dos websites municipais no tocante aos serviços 

e informações disponíveis; maior possibilidade de promoção da transparência da gestão da 

informação voltada aos recursos públicos de todo o Estado do Ceará. 

Neste trabalho, considerou-se a população dos websites ativos das 184 prefeituras 

municipais do Ceará, totalizando 157 portais eletrônicos. O estudo não considerou 27 websites 

municipais, em razão de desativação, inexistência, manutenção ou construção de parte dos sítios 

eletrônicos ou ainda mesmo por se configurarem como blogs. 

O processo de coleta das informações foi realizado com suporte em observação 

sistemática por meio de um roteiro de navegação orientada. Conforme o modelo de 

transparência digital adotado para este estudo, Amorim (2012) estabeleceu a forma de percorrer 

os links e páginas, além dos conteúdos e das informações indispensáveis à análise dos portais. 

Posteriormente, para fornecer um roteiro padrão de navegação, foram definidos itens para 

extrair a informação essencial de cada website em análise, contemplando-se os critérios 

relacionados às características gerais, técnicas e específicas dos portais eletrônicos. 

Para elaboração do modelo de análise de transparência digital, Amorim (2012) levou 

em consideração dados, informações e serviços, inseridos em três dimensões: 1) informações 

gerais; 2) informações e serviços técnicos; e 3) informações e serviços específicos. Em função 

das informações e serviços voltados à transparência digital de cada dimensão, foram 

estabelecidas categorias de análise que, por sua vez, foram apoiadas em indicadores. As 

dimensões e suas finalidades, as categorias de análise e os indicadores estão condensados no 

Quadro 1. 

 

Dimensão/Finalidades Categorias de análise Indicadores 

1) Geral:  

Identificar dados políticos, sociais e 

econômicos do município; verificar a 

localização do website, a existência 

do “portal da transparência”; analisar 

a qualidade de sua visibilidade. 

a) município 

- número efetivo de candidatos na disputa 

eleitoral para a Prefeitura 

- número efetivo de partidos na Câmara 

Municipal 

- similitude de partido entre prefeito e 

governador 

- se o partido do prefeito é de esquerda 

- alfabetismo (%) 

- inclusão digital (%) 

- taxa de urbanização (%) 

- PIB do município per capita 

- receitas de transferências correntes sobre 

receitas correntes (%) 

b) internet 

- endereço eletrônico do portal 

- existência de portal da transparência 

- visibilidade do portal da transparência 
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Dimensão/Finalidades Categorias de análise Indicadores 

2) Técnica: 

Verificar a organização e a 

arquitetura da informação bem como 

a integração entre design, conteúdos 

e serviços, além da capacidade de 

comunicação de forma transparente 

com outros sistemas. 

c) usabilidade 

- mecanismos de busca 

- mapa do site 

- reconhecimento e orientação do sistema 

- interface 

d) acessibilidade 

- outros idiomas 

- acesso por pessoas com deficiência 

- multiplicidade de acesso 

- flexibilidade e eficiência do portal 

- código fonte e desenvolvedor do portal 

e) hiperlink 

- link para órgãos de apoio 

- link para organismos reguladores 

- link para o portal transparência.gov.br 

- link para organismos da sociedade civil 

organizada 

3) Específica: 

Compreender como o governo utiliza 

os mecanismos de internet no seu 

website para fornecer informações e 

serviços ao cidadão que possam 

favorecer o entendimento do 

funcionamento dos municípios; 

esclarecer sobre os menus de 

participação e deliberação; propiciar 

canais de interação do governo com o 

cidadão. 

f) informações 

contextuais 

- lista das autoridades 

- disseminação da informação 

- conselhos municipais 

- ouvidoria 

g) informações 

institucionais 

- história da cidade 

- uso do portal da transparência 

- legislações do município 

- funcionamento do município 

- meios de participação 

- programas e projetos do município 

- Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano (PDDU) 

h) informações 

financeiro-

orçamentárias 

- Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e 

Lei Orçamentária Anual (LOA) 

- Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 

- despesas e receitas em tempo real 

- abertura de dados financeiros e 

orçamentários 

- anteprojeto da LDO e da LOA 

i) informações 

administrativas 

- informações noticiosas 

- pronunciamentos 

- folhas de pagamentos 

- licitações 

- decisões governamentais 

- abertura de dados administrativos 

- ações administrativas 

- espaços de participação 

- acompanhamento das políticas 

j) comunicação com o 

público 

- meios de contato 

- presença em redes sociais 

- correio eletrônico 

- agenda pública 

- agenda do governo 

- manutenção do diálogo 

k) responsividade 

- proatividade 

- atendimento online 

- respostas das autoridades 

- debate prévio 

- avaliação dos serviços do governo 

- perguntas e respostas frequentes 

- suporte ao usuário 

- acompanhamento das demandas 

Quadro 1 – Categorias de análise e indicadores do modelo 

Fonte: Amorim (2012) com adaptações do autor. 
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Cada indicador estabelecido permitiu a composição do resultado das categorias de 

análise e dimensões do processo de avaliação dos websites. Os pontos conferidos a cada 

indicador correspondem a um conceito. Em consonância com suas características e 

idiossincrasias para realizar a medição, cada indicador pode receber dois conceitos (não 

localizado ou localizado), três conceitos (não existe, regular e muito bom) ou cinco conceitos 

(não existe, fraco, regular, bom e muito bom). Assim, para efeito de análise, cada conceito 

equivale a uma pontuação, assim como se pode verificar no Quadro 2 (Amorim, 2012). 

 

Para dois conceitos Pontuação 

Localizado 4 

Não localizado 0 

Para três conceitos Pontuação 

Muito bom 4 

Regular 2 

Não existe 0 

Para cinco conceitos Pontuação 

Muito bom 4 

Bom 3 

Regular 2 

Fraco 1 

Não existe 0 

Quadro 2 – Pontuação dos conceitos dos indicadores 

Fonte: Amorim (2012). 

Amorim (2012) elucida que, para o desenvolvimento do modelo, foram estipulados 

pesos para as dimensões, as categorias de análise e os indicadores. Portanto, estes três critérios 

de análise foram avaliados mediante seus respectivos pesos. A partir disso, a nota de cada 

indicador foi resultante dos conceitos e dos pesos relativos ao conjunto de aspectos que o 

constituía. A pontuação de cada categoria de análise situou-se de 0 (zero) a 4 (quatro), conforme 

a seguinte fórmula matemática: 

 

𝐶 =
∑(𝑖1, 𝑖2, … , 𝑖𝑛 )

10
 

Onde: 

𝐶 =  𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑒; 

 𝑖 =  𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟; 

10 =  𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

 

Para aferição do resultado global da transparência digital, cada uma das dimensões 

(geral, técnica e específica) teve considerada à sua nota um peso final (2, 2 e 6, respectivamente, 

com adaptações do autor), observando a relevância da dimensão para a análise da transparência 

digital. Por fim, levou-se em conta a seguinte fórmula para composição do Índice de 

Transparência Digital (ITD) de cada município: 

 

𝐼𝑇𝐷 =  
∑(𝐷𝐺 ∗ 2, 𝐷𝑇 ∗ 2, 𝐷𝐸 ∗ 6)

10
 

Onde: 

𝐼𝑇𝐷 =  í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑎𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙. 

𝐷𝐺 =  𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙. 

𝐷𝑇 =  𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎. 
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𝐷𝐸 =  𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎. 

10 =  𝑠𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠õ𝑒𝑠. 

Dessa forma, considerando-se o fato de que a escala de pontuação variou de 0 a 4, 

Amorim (2012) dividiu a série ordenada (ou seja, a escala de pontuação) em cinco intervalos 

para viabilizar uma conceituação da transparência digital quanto ao desempenho do município. 

Logo, para critério de análise, o conceito global da transparência digital para cada website foi 

vinculado à sua nota final, de acordo com o intervalo da escala de pontuação ou com seu 

respectivo percentual de desempenho, verificados no Quadro 3. 

 

 

Conceito global da transparência 
digital 

Escala de pontuação - intervalos 
Escala percentual de 

desempenho 

TA – transparência avançada 4 a 3,2 100% a 80% 

TS – transparência significativa Abaixo de 3,2 até 2,4 Abaixo de 80% até 60% 

TM – transparência moderada Abaixo de 2,4 até 1,6 Abaixo de 60% até 40% 

TF – transparência fraca Abaixo de 1,6 até 0,8 Abaixo de 40% até 20% 

TI – transparência inexistente Abaixo de 0,8 Abaixo de 20% 

Quadro 3 – Classificação e desempenho da transparência digital 

Fonte: Amorim (2012) com adaptações do autor. 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Após a aplicação da fórmula para cálculo do índice de transparência digital de cada 

município com website ativo, são agrupados na Tabela 1: o resultado consolidado geral da 

transparência digital dos portais municipais, com a exposição dos resultados parciais de cada 

dimensão analisada; os resultados finais – o índice de transparência digital – dispostos em 

ordem decrescente; o conceito global da transparência digital para cada município. 

 

Município Resultados parciais Índice de 
transparência digital 

Conceito global 
da transparência 

digital DI - 
Geral 

DII – 
Técnica 

DIII – 
Específica 

1 Aquiraz 3,60 2,37 2,08 2,443 Significativo 

2 Fortaleza 4,00 2,63 1,84 2,432 Significativo 

3 Maracanaú 4,00 2,07 1,75 2,263 Moderado 

4 Crateús 4,00 1,63 1,47 2,007 Moderado 

5 Horizonte 4,00 1,73 1,42 1,997 Moderado 

6 Sobral 4,00 1,87 1,36 1,988 Moderado 

7 Maranguape 4,00 2,43 1,16 1,982 Moderado 

8 Cascavel 4,00 2,07 1,28 1,978 Moderado 

9 Eusébio 3,60 2,60 1,12 1,910 Moderado 

10 Itapipoca 4,00 2,37 1,04 1,898 Moderado 

11 Quixeramobim 4,00 2,10 1,11 1,885 Moderado 

12 Aurora 4,00 1,83 1,18 1,872 Moderado 

13 Uruoca 3,60 1,80 1,30 1,860 Moderado 

14 Russas 4,00 1,93 1,11 1,852 Moderado 

15 Pereiro 4,00 2,13 1,01 1,832 Moderado 

16 Salitre 3,60 1,50 1,34 1,825 Moderado 

17 Quixadá 4,00 1,60 1,16 1,815 Moderado 

18 Aracati 4,00 1,70 1,12 1,810 Moderado 

19 Mauriti 4,00 2,20 0,93 1,800 Moderado 
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Município Resultados parciais Índice de 
transparência digital 

Conceito global 
da transparência 

digital DI - 
Geral 

DII – 
Técnica 

DIII – 
Específica 

20 Viçosa do Ceará 3,60 2,43 0,98 1,797 Moderado 

21 Cruz 3,60 2,40 0,98 1,785 Moderado 

22 Beberibe 4,00 1,43 1,16 1,782 Moderado 

23 Barbalha 4,00 1,93 0,99 1,782 Moderado 

24 Varjota 4,00 1,87 1,01 1,778 Moderado 

25 Camocim 4,00 1,83 1,02 1,777 Moderado 

26 Iguatu 3,60 2,13 1,05 1,777 Moderado 

27 Tururu 3,60 1,80 1,15 1,770 Moderado 

28 Bela Cruz 4,00 1,53 1,08 1,757 Moderado 

29 Juazeiro do Norte 3,20 1,27 1,43 1,753 Moderado 

30 Carnaubal 4,00 2,40 0,78 1,750 Moderado 

31 Ubajara 4,00 2,47 0,73 1,728 Moderado 

32 Caucaia 4,00 1,67 0,98 1,723 Moderado 

33 Farias Brito 4,00 1,97 0,88 1,718 Moderado 

34 Catarina 4,00 1,60 0,99 1,715 Moderado 

35 Parambu 4,00 1,53 1,01 1,712 Moderado 

36 Ipu 4,00 2,10 0,82 1,710 Moderado 

37 Groaíras 3,60 2,20 0,91 1,705 Moderado 

38 Icó 4,00 2,10 0,81 1,705 Moderado 

39 Guaraciaba do Norte 4,00 1,87 0,88 1,703 Moderado 

40 Crato 4,00 1,40 1,03 1,700 Moderado 

41 Missão Velha 4,00 1,33 1,04 1,692 Moderado 

42 Ararendá 4,00 1,37 1,03 1,688 Moderado 

43 Granja 4,00 1,50 0,96 1,675 Moderado 

44 Pacajus 4,00 2,10 0,76 1,675 Moderado 

45 Umari 4,00 1,93 0,81 1,672 Moderado 

46 Reriutaba 4,00 1,27 1,03 1,668 Moderado 

47 Ipueiras 4,00 1,67 0,88 1,658 Moderado 

48 Altaneira 4,00 1,87 0,78 1,643 Moderado 

49 Itaitinga 4,00 1,23 0,98 1,637 Moderado 

50 Icapuí 4,00 1,60 0,86 1,635 Moderado 

51 Tauá 3,60 1,53 1,01 1,632 Moderado 

52 Nova Olinda 4,00 1,80 0,78 1,625 Moderado 

53 Catunda 4,00 1,87 0,75 1,623 Moderado 

54 Araripe 3,60 2,00 0,80 1,600 Moderado 

55 Tianguá 4,00 1,40 0,86 1,595 Fraco 

56 Guaiúba 4,00 1,73 0,73 1,582 Fraco 

57 Baixio 4,00 1,43 0,82 1,577 Fraco 

58 Pentecoste 4,00 1,40 0,83 1,575 Fraco 

59 Barroquinha 4,00 1,87 0,67 1,573 Fraco 

60 Jucás 4,00 1,27 0,86 1,568 Fraco 

61 Cedro 3,60 1,47 0,91 1,558 Fraco 

62 Choró 3,60 1,47 0,91 1,558 Fraco 

63 Croatá 3,60 1,93 0,75 1,557 Fraco 

64 Morada Nova 4,00 1,27 0,83 1,553 Fraco 

65 Umirim 4,00 1,93 0,61 1,552 Fraco 

66 Solonópole 4,00 1,87 0,63 1,548 Fraco 

67 Irauçuba 4,00 1,87 0,62 1,543 Fraco 

68 Santana do Cariri 4,00 1,53 0,71 1,532 Fraco 

69 Meruoca 4,00 1,13 0,83 1,522 Fraco 

70 Frecheirinha 4,00 1,70 0,63 1,515 Fraco 

71 Mombaça 4,00 1,67 0,63 1,513 Fraco 

72 Chaval 4,00 1,47 0,68 1,503 Fraco 

73 Caririaçu 4,00 1,53 0,64 1,492 Fraco 

74 Redenção 4,00 1,40 0,68 1,485 Fraco 
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Município Resultados parciais Índice de 
transparência digital 

Conceito global 
da transparência 

digital DI - 
Geral 

DII – 
Técnica 

DIII – 
Específica 

75 São João do Jaguaribe 4,00 1,40 0,68 1,485 Fraco 

76 Banabuiú 4,00 1,40 0,66 1,475 Fraco 

77 Acarape 4,00 1,63 0,57 1,467 Fraco 

78 Massapê 4,00 1,53 0,59 1,462 Fraco 

79 Forquilha 4,00 1,10 0,73 1,460 Fraco 

80 Santana do Acaraú 3,60 2,07 0,53 1,453 Fraco 

81 Jaguaretama 4,00 1,47 0,59 1,448 Fraco 

82 Jaguaribara 4,00 1,47 0,59 1,448 Fraco 

83 Quixelô 4,00 1,37 0,62 1,443 Fraco 

84 Milhã 4,00 1,33 0,61 1,432 Fraco 

85 Chorozinho 4,00 1,27 0,62 1,423 Fraco 

86 Ipaumirim 4,00 1,67 0,48 1,418 Fraco 

87 Amontada 4,00 1,43 0,54 1,412 Fraco 

88 Milagres 4,00 1,13 0,64 1,412 Fraco 

89 Paracuru 4,00 1,03 0,68 1,412 Fraco 

90 São Luis do Curu 4,00 1,87 0,39 1,408 Fraco 

91 Lavras da Mangabeira 4,00 1,27 0,59 1,408 Fraco 

92 Tejuçuoca 4,00 1,27 0,59 1,408 Fraco 

93 São Benedito 4,00 1,43 0,53 1,407 Fraco 

94 Ocara 4,00 1,27 0,58 1,403 Fraco 

95 Quixeré 4,00 1,27 0,58 1,403 Fraco 

96 Graça 4,00 1,27 0,58 1,403 Fraco 

97 Tabuleiro do Norte 4,00 1,33 0,56 1,402 Fraco 

98 Aracoiaba 4,00 1,17 0,61 1,398 Fraco 

99 Ipaporanga 4,00 1,13 0,61 1,392 Fraco 

100 Barro 4,00 1,40 0,52 1,390 Fraco 

101 Boa Viagem 4,00 0,90 0,68 1,390 Fraco 

102 Acaraú 3,20 1,27 0,83 1,388 Fraco 

103 Palmácia 4,00 1,47 0,49 1,388 Fraco 

104 Jaguaruana 4,00 1,27 0,53 1,373 Fraco 

105 Pacoti 4,00 1,27 0,53 1,373 Fraco 

106 Saboeiro 4,00 1,47 0,47 1,373 Fraco 

107 Pedra Branca 4,00 1,13 0,58 1,372 Fraco 

108 Cariús 4,00 1,10 0,58 1,370 Fraco 

109 Arneiroz 4,00 1,27 0,53 1,368 Fraco 

110 Capistrano 4,00 1,27 0,52 1,363 Fraco 

111 Guaramiranga 4,00 1,27 0,52 1,363 Fraco 

112 General Sampaio 4,00 1,27 0,51 1,358 Fraco 

113 Novo Oriente 4,00 1,27 0,51 1,358 Fraco 

114 Pacujá 4,00 1,27 0,51 1,358 Fraco 

115 Ibaretama 4,00 1,33 0,48 1,357 Fraco 

116 Miraíma 4,00 1,07 0,57 1,353 Fraco 

117 Canindé 3,20 0,97 0,86 1,348 Fraco 

118 Potiretama 4,00 1,27 0,49 1,348 Fraco 

119 Baturité 4,00 1,13 0,53 1,347 Fraco 

120 Independência 3,60 1,43 0,57 1,347 Fraco 

121 Alto Santo 4,00 1,27 0,48 1,338 Fraco 

122 Uruburetama 4,00 1,47 0,41 1,338 Fraco 

123 Apuiarés 3,60 1,53 0,51 1,332 Fraco 

124 Tarrafas 3,60 1,20 0,62 1,330 Fraco 

125 Campos Sales 4,00 1,10 0,52 1,330 Fraco 

126 Ibiapina 3,60 1,27 0,59 1,328 Fraco 

127 Grangeiro 4,00 1,27 0,46 1,328 Fraco 

128 Marco 4,00 1,27 0,46 1,328 Fraco 

129 Pindoretama 4,00 1,53 0,36 1,322 Fraco 



11 

 

Município Resultados parciais Índice de 
transparência digital 

Conceito global 
da transparência 

digital DI - 
Geral 

DII – 
Técnica 

DIII – 
Específica 

130 Poranga 3,60 1,43 0,53 1,322 Fraco 

131 Porteiras 4,00 1,23 0,46 1,322 Fraco 

132 Itatira 4,00 1,27 0,44 1,318 Fraco 

133 Pacatuba 4,00 0,97 0,54 1,318 Fraco 

134 Quiterianópolis 4,00 0,97 0,54 1,318 Fraco 

135 Limoeiro do Norte 3,60 1,00 0,66 1,315 Fraco 

136 Jaguaribe 3,60 1,13 0,61 1,312 Fraco 

137 Palhano 4,00 1,13 0,48 1,312 Fraco 

138 Iracema 4,00 0,90 0,55 1,310 Fraco 

139 Paramoti 3,20 1,87 0,47 1,293 Fraco 

140 Antonina do Norte 4,00 1,23 0,40 1,287 Fraco 

141 Jijoca de Jericoacoara 3,60 1,10 0,58 1,285 Fraco 

142 Itapiúna 4,00 1,10 0,41 1,265 Fraco 

143 Moraújo 4,00 1,27 0,35 1,263 Fraco 

144 Itarema 4,00 1,13 0,35 1,237 Fraco 

145 Potengi 4,00 0,97 0,40 1,233 Fraco 

146 Fortim 3,60 1,00 0,49 1,215 Fraco 

147 Senador Pompeu 3,60 0,83 0,49 1,182 Fraco 

148 Paraipaba 4,00 0,70 0,38 1,165 Fraco 

149 Pires Ferreira 3,20 1,13 0,48 1,152 Fraco 

150 Ibicuitinga 3,20 1,10 0,31 1,045 Fraco 

151 Várzea Alegre 0,80 1,03 1,01 0,972 Fraco 

152 Aratuba 4,00 0,00 0,18 0,910 Fraco 

153 Coreaú 0,80 1,37 0,68 0,838 Fraco 

154 Brejo Santo 0,80 1,30 0,43 0,675 Inexistente 

155 Itapajé 0,80 1,13 0,42 0,637 Inexistente 

156 Madalena 0,80 1,07 0,33 0,568 Inexistente 

157 Mucambo 0,80 0,87 0,20 0,453 Inexistente 

Tabela 1 – Resultado consolidado da transparência digital dos portais municipais cearenses Fonte: elaboração do 

autor com base nos dados da pesquisa. 

Com suporte nos resultados, a classificação da transparência digital foi considerada 

“inexistente” para os municípios de Brejo Santo, Itapajé, Madalena e Mucambo, em razão, 

principalmente, da inexpressiva performance desses municípios nas dimensões geral e 

específica. Quanto à dimensão geral, a avaliação destes municípios foi comprometida em 

virtude da baixa pontuação da categoria de análise internet, especificamente pela inexistência 

de portal da transparência. Embora a mesma performance destes municípios nessa categoria de 

análise tenha sido atingida pelos municípios de Coreaú e Várzea Alegre, suas pontuações nas 

outras dimensões de análise (técnica e específica) contribuíram para classificá-los no conceito 

de transparência digital “fraco”. 

Um critério essencial para analisar a transparência digital é a existência de portal da 

transparência nos websites, somando-se ao fato de que esta é uma exigência da lei n. 131/09, 

ou seja, da Lei da Transparência, que foi descumprida pelos Municípios de Brejo Santo, Coreaú, 

Itapajé, Madalena, Mucambo e Várzea Alegre. Constatou-se, porém, que 96,18% da população 

da pesquisa abrigou portais da transparência. Este fato corroborou o cumprimento da legislação 

relacionada por 151 municípios, contribuiu para que o resultado da dimensão geral se destacasse 

em relação às performances das dimensões técnica e específica e colaborou para a ampliação 

da transparência digital nestes municípios. 

Observou-se que nenhum município avaliado atingiu a classificação da transparência 

digital “avançada”, principalmente pelos resultados das dimensões técnica e específica. A maior 

avaliação na dimensão técnica (2,37) foi para o Município de Fortaleza, e a maior pontuação 
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na dimensão específica foi para o Município de Aquiraz (2,08). Verificou-se que apenas 

Fortaleza e Aquiraz obtiveram o conceito da transparência digital “significativo”. Ainda assim, 

este resultado foi corroborado, principalmente, pelas pontuações atingidas na dimensão geral 

destes municípios (4,00 e 3,60, respectivamente). 

Os resultados atingidos nas dimensões técnica e específica indicam que os municípios 

precisam investir em infraestrutura e tecnologias digitais para alcançar melhores performances 

de transparência digital, ou seja, necessitam ampliar suas ações quanto a organização, 

arquitetura das informações e comunicação com outros sistemas de informação, bem em relação 

às informações e serviços relacionados à estrutura e ao funcionamento do município, leis, 

modos e canais de participação do governo; programas e projetos realizados e em andamento; 

acompanhamento da execução orçamentária, financeira e administrativa; meios de manutenção 

do diálogo; atendimento das demandas encaminhadas pelos cidadãos. 

O resultado consolidado da transparência digital dos municípios cearenses, levando em 

consideração o conceito global da transparência digital – avançada, significativa, moderada, 

fraca e inexistente –, pode ser visualizado por meio do Gráfico 1. 

 

 
Gráfico 1 – Resultado consolidado dos municípios cearenses, conforme o conceito global da transparência digital 

Fonte: elaboração do autor com base nos dados da pesquisa. 

Constatou-se, quanto ao conceito global de transparência, que, após a aplicação do 

modelo de transparência digital, dois municípios (Aquiraz e Fortaleza) obtiveram o nível de 

transparência “significativo”, 52 municípios (33,12%) tiveram o resultado “moderado” e quatro 

municípios (Brejo Santo, Itapajé, Madalena e Mucambo) ficaram com o resultado “inexistente”. 

A performance da transparência digital, porém, em 99 municípios, o que representou 63,05% 

dos websites avaliados, foi considerada “fraca”, permitindo-se inferir que a transparência digital 

dos portais eletrônicos da maioria dos municípios cearenses é “fraca”, conforme o modelo de 

transparência digital desenvolvido por Amorim (2012). 

Para uma análise mais aprofundada, a Tabela 2 apresenta o resultado consolidado da 

transparência digital dos websites municipais, conforme a categoria de análise e a escala de 

pontuação.
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Categorias de análise do 
modelo 

Conceito global da transparência digital 

Inexistente 

(𝟎 ≤ 𝒙 < 𝟎, 𝟖) 
% 

Fraco 

(𝟎, 𝟖 ≤ 𝒙 < 𝟏, 𝟔) 
% 

Moderado 

(𝟏, 𝟔 ≤ 𝒙 < 𝟐, 𝟒) 
% 

Significativo 

(𝟐, 𝟒 ≤ 𝒙 < 𝟑, 𝟐) 
% 

Avançado 

(𝟑, 𝟐 ≤ 𝒙 ≤ 𝟒) 
% 

Dimensão geral 

Internet - - 6 3,82 - - - - 151 96,18 

Dimensão técnica 

Usabilidade 1 0,64 61 38,85 61 38,85 6 3,82 28 17,84 

Acessibilidade 2 1,27 119 75,80 36 22,93 - - - - 

Hiperlink 37 23,57 80 50,95 31 19,75 7 4,46 2 1,27 

Dimensão específica 

Informações contextuais 92 58,60 48 30,57 14 8,92 2 1,27 1 0,64 

Informações 

institucionais 36 22,93 107 68,15 14 8,92 - - - - 

Informações financeiro-

orçamentárias 97 61,78 53 33,76 6 3,82 1 0,64 - - 

Informações 

administrativas 117 74,52 32 20,38 8 5,10 - - - - 

Comunicação com o 

público 32 20,38 98 62,42 25 15,93 2 1,27 - - 

Responsividade 152 96,82 5 3,18 - - - - - - 

Tabela 2 – Resultado consolidado dos municípios, conforme a categoria de análise da transparência digital 

Fonte: elaboração do autor com base nos dados da pesquisa. 

 



 

 

Verificou-se que, na dimensão geral, o resultado foi formado exclusivamente pela 

categoria de análise internet. Conforme anteriormente comentado, 96,18% dos municípios 

atenderam à LRF, em virtude das alterações promovidas pela Lei da Transparência, e da 

disponibilização e da visibilidade dos portais de transparência nos websites municipais, o que 

contribuiu para o resultado significativo desta dimensão. 

Relativamente à dimensão técnica, embora o resultado constatado pela maioria dos 

municípios tenha demonstrado um conceito de transparência “fraco”, a categoria de análise 

“usabilidade” obteve a melhor performance, visto que 95 municípios avaliados, ou seja, 

60,51%, obtiveram os conceitos de transparência digital variando de “moderado” a “avançado” 

nessa categoria. As demais categorias da dimensão “técnica” (“acessibilidade” e “hiperlink”) 

contribuíram para o resultado aquém do esperado nessa dimensão, ao considerar que 75,80% 

dos municípios tiveram um conceito de transparência “fraco” na categoria de análise 

“acessibilidade”, enquanto 74,52% obtiveram conceitos de transparência variando de 

“inexistente” a “fraco” para a categoria de análise “hiperlink”. Espera-se, dessa forma, que as 

ações dos gestores para melhoria da transparência digital dos websites, quanto aos aspectos 

técnicos, devam se concentrar, principalmente, nas categorias de análise “acessibilidade” e 

“hiperlink”. 

A dimensão específica denotou o maior peso para a formação do resultado final do 

índice de transparência digital dos municípios. Nesta dimensão, concentrou-se o maior volume 

de informações e serviços relacionados aos municípios. Nas categorias de análise “informações 

contextuais” e “informações institucionais”, 140 (89,17%) e 143 (91,08%) municípios 

obtiveram conceitos de transparência “inexistente” e “fraco”, respectivamente. Na categoria de 

análise “informações contextuais”, o resultado do Município de Aquiraz foi considerado 

“avançado” e dos municípios de Crateús e Maracanaú foi havido como “significativo”. Em 

relação à categoria de análise “informações institucionais”, não houve resultados classificados 

em “avançado” e “significativo”. 

Situação semelhante foi observada quanto às categorias de análise “informações 

financeiro-orçamentárias” e “informações administrativas”, pois obtiveram em 150 (95,54%) e 

149 (94,90%) municípios, respectivamente, os conceitos de transparência digital “inexistente” 

e “fraco”. Na categoria de análise “informações financeiro-orçamentárias”, o conceito de 

transparência digital do Município de Salitre foi considerado “significativo”, e não houve 

resultado “avançado” em nenhum município. 

A comunicação com o público foi a categoria de análise com o melhor resultado da 

dimensão específica, pois, embora 130 municípios (82,80%) tenham apresentado, para essa 

categoria, o nível de transparência “inexistente” ou “fraco”, 25 municípios (15,93%) apontaram 

o conceito de transparência digital “moderado”, enquanto os municípios de Aquiraz e Uruoca 

registraram o conceito “significativo”. Não houve conceito considerado “avançado” para 

nenhum município nesta categoria de análise. 

Observou-se que as iniciativas relacionadas à transparência digital precisam avançar em 

todas as categorias de análise da dimensão específica, porém o pior resultado foi atribuído à 

categoria de análise “responsividade”, visto que, em 152 municípios (96,82%), o conceito da 

transparência digital foi considerado “inexistente”, enquanto em cinco (3,18%) – Aquiraz, 

Cascavel, Fortaleza, Horizonte e Varjota – o resultado foi “fraco”. 

Na Tabela 3 foram consolidados os resultados dos municípios, de acordo com o conceito 

global da transparência digital e o intervalo populacional, conforme a regulamentação do art. 

73-B da LRF para o portal da transparência. 

 

Tabela 3 – Resultado consolidado da transparência digital dos municípios, 
conforme a regulamentação da LRF para o portal da transparência 
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Conceito global 

da transparência 

digital 

Intervalo populacional dos municípios, conforme parâmetros da 

LRF (Art. 73-B) e do IBGE (2010) 

Total % 

Abaixo de 

50.000 hab. 

% Entre 50.000 e 

100.000 hab. 

% Acima de 

100.000 hab. 

% 

Avançada 0 - 0 - 0 - 0 0 

Significativa 0 0 1 50 1 50 2 1,27 

Moderada 30 57,69 15 28,85 7 13,46 52 33,12 

Fraca 92 92,93 7 7,07 0 0 99 63,06 

Inexistente 4 100 0 0 0 0 4 2,55 

Total 126 80,25 23 14,65 8 5,10 157 100 

Fonte: elaboração do autor com base nos dados da pesquisa. 

Nos termos do art. 73-B da LRF, foram concedidos prazos distintos para que os 

municípios pudessem cumprir as determinações dispostas nos incisos II e III do art. 48 e do art. 

48-A da LRF. Nesse contexto, a Lei da Transparência, LC n. 131/09, estabeleceu que os prazos 

para o cumprimento das determinações dos incisos II e III do art. 48 e do art. 48-A da LRF, 

desde sua vigência em maio de 2009, eram: um ano para a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios de mais de 100.000 habitantes; dois anos para os municípios que tivessem de 

50.000 a 100.000 habitantes; quatro anos para os municípios que tivessem até 50.000 

habitantes. 

Na acepção de Cruz et al. (2014), o art. 73-B reconhece uma necessidade gradativa de 

implantação de mecanismos técnicos para as determinações da LC n. 131/09, ou seja, dada a 

diversidade de provedores de software que atuam na área e como o padrão de referência 

qualitativa se refere à União, parecem racionais os prazos impostos aos vários entes para a 

divulgação de dados. 

Como a obrigatoriedade da divulgação dos dados pelos municípios com até 50.000 

habitantes foi maior, ou seja, quatro anos, ultrapassados desde 28 de maio de 2013, é possível 

afirmar, com base nas constatações desta pesquisa, que boa parte destes municípios 

desenvolveram seus portais apenas para cumprir uma exigência legal, visto que o padrão de 

referência de qualidade dos websites municipais não correspondeu ao da União. 

Observou-se que, de acordo com a Tabela 3 e os dados do censo do IBGE (2010), para 

a população deste estudo, oito municípios (5,10%) estavam com a população acima de 100.000 

habitantes, 23 (14,65%) no intervalo de 50.000 a 100.000 habitantes e os 126 restantes (80,25%) 

abaixo de 50.000 habitantes. 

Segundo a pesquisa, dos oito municípios da pesquisa acima de 100.000 habitantes, sete 

obtiveram um nível de transparência “moderado” e um “significativo”, que foi o caso de 

Fortaleza. Quanto aos 23 municípios no intervalo de 50.000 a 100.000 habitantes, em sete deles 

o nível de transparência digital foi considerado “fraco”, em 15 o resultado foi “moderado” e em 

apenas um município, no caso, Aquiraz, foi “significativo”. Em relação aos 126 municípios 

com população abaixo de 50.000 habitantes, 30 tiveram o nível de transparência “moderado”, 

em 92 municípios o resultado foi “fraco” e quatro municípios apresentaram o nível de 

transparência “inexistente”. 

Com base nessas análises, o estudo aponta que os municípios com maior número de 

habitantes e, possivelmente, com maiores recursos para investimentos em TIC, puderam ser 

mais criteriosos na oferta de informações e serviços via websites, assim como no cumprimento 

das exigências normativas. Se, por um lado, os municípios com população acima de 100.000 

habitantes tiveram o prazo de apenas um ano para atender às exigências legais, ou seja, até maio 

de 2010, por outro lado, desde esse período, dispuseram de mais tempo para aperfeiçoar a 

qualidade das informações e serviços de seus websites, ampliando, por consequência, sua 

transparência digital. Comparativamente, embora os municípios com menos de 50.000 

habitantes tenham tido o prazo de quatro anos para atendimento à legislação, ou seja, até maio 
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de 2013, a partir desse período, não foram observados avanços significativos em seus portais 

eletrônicos quando comparados aos municípios mais populosos. 

5 Conclusão 

A pesquisa enfocou a transparência digital dos municípios cearenses quanto às 

informações e aos serviços disponibilizados em seus portais eletrônicos. Percebeu-se que a 

transparência digital, quanto à correta aplicação dos recursos públicos, vem sendo cada vez 

mais exigida pelos cidadãos aos gestores públicos.  

Por meio da utilização das TIC, pode-se colaborar para a ressignificação da democracia 

no âmbito municipal, ou seja, no espaço de poder local mais próximo entre a população e seus 

governantes. Logo, é preciso refletir continuamente sobre perspectivas que gravitam na órbita 

da transparência digital e considerar a realidade de rápidas transformações na Administração 

Pública. 

O trabalho teve como objetivo avaliar os portais eletrônicos dos municípios cearenses 

em relação ao seu nível de transparência digital. A partir do apoio no modelo de Amorim 

(2012), o objetivo da pesquisa foi atingido, uma vez que foi comprovado que a performance da 

transparência digital em 99 municípios foi considerada “fraca”, pois compreendeu a maioria 

dos websites ativos avaliados (63,05%). 

A pesquisa sugere que a maioria dos municípios desenvolveu seus portais eletrônicos 

na intenção apenas de atender às exigências normativas, ou seja, às prescrições da Lei da 

Transparência e da Lei de Acesso à Informação, distanciando-se do padrão de referência de 

qualidade do website da União.  

Além disso, o estudo aponta que os municípios com maior número de habitantes e, 

possivelmente, com maiores recursos para investimentos em TIC são mais criteriosos na oferta 

de informações e serviços via websites, além do cumprimento das exigências legais. Os 

resultados da observação nos portais eletrônicos municipais revelaram que os municípios 

cearenses disponibilizam, de forma geral, informações e serviços que favorecem a transparência 

da gestão da informação sobre recursos públicos, porém ainda há muito que se aprimorar nesse 

quesito, haja vista as discrepâncias expressas entre os websites. 

A pesquisa registrou algumas limitações em sequência, não fugindo à regra das 

pesquisas acadêmicas: a) a população da pesquisa compreendeu apenas os municípios com 

websites ativos, visto que 27 prefeituras, que corresponde a 14,67% dos municípios cearenses, 

possuíam sites inativos em virtude de inexistência, desativação, manutenção, construção ou por 

se caracterizarem como blogs; b) a transversalidade do método ou dimensão da pesquisa, 

considerada ocasional, visto que os resultados denotaram a perspectiva de um momento 

específico em que se constituiu o estudo; c) a inobservância de aspectos da cultura local de cada 

município para compreender o seu histórico de iniciativas voltadas à constituição da 

transparência digital; d) o descaso de parte dos municípios, com base nas informações 

disponibilizadas em seus websites, quanto ao cumprimento das exigências da LRF e da LAI; e) 

a celeridade das mudanças nas TIC, como das informações e dos serviços ofertados nos 

websites; f) a quantidade reduzida de estudos, com foco na transparência digital, realizados nos 

municípios brasileiros. 

Por último, são propostas algumas pesquisas vindouras que possam trazer benefícios 

diretamente relacionados à administração pública e à sociedade, como: a) ampliar a pesquisa 

em municípios de outros estados brasileiros, abrangendo as demais regiões geográficas, para 

detectar diferenças em relação aos municípios cearenses e sugerir oportunidades de melhorias 

quanto à transparência digital; b) realizar estudo longitudinal para analisar as variações nas 

características dos websites em momentos distintos, permitindo maior compreensão quanto à 
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evolução da transparência digital nos municípios cearenses, além da adesão de novos websites 

ativos; c) introduzir variáveis culturais e identificar novos indicadores políticos, sociais e 

econômicos que possam influenciar a transparência digital, com supedâneo no modelo aplicado 

na pesquisa; d) aprofundar a análise de informações nas redes sociais dos municípios cearenses, 

tendo em vista seu crescimento como veículo de comunicação e publicidade das ações 

municipais; e) analisar a percepção da sociedade em relação à qualidade das informações e dos 

serviços disponibilizados nos websites municipais; f) comparar a evolução da transparência 

digital nos municípios brasileiros com os de outros países. 
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