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Resumo 

Por meio de leis como a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a Lei de Acesso à Informação (LAI) 
percebe-se que a sociedade tem claras diretrizes de como acompanhar e fiscalizar a divulgação das 
informações públicas nos portais de transparência, como forma de exercício da cidadania. Dessa forma, 
o estudo teve como objetivo analisar quais as informações disponibilizadas pelos portais mencionados, 
a forma de organização destes dados, o comprometimento dos municípios na divulgação das 
informações e o quão acessível à toda população estariam os informes previsto na legislação brasileira. 
A pesquisa caracteriza-se como descritiva, qualitativa e aplicada, e seguiu como estratégias a pesquisa 
bibliográfica e documental, tendo como ambiente de pesquisa o de campo. No geral, os resultados 
apontam que os entes públicos têm cumprido seu papel no desenvolvimento da usabilidade de seus 
portais de transparência. Foi possível verificar que os mecanismos de acessibilidade, para que portadores 
de necessidades especiais também tenham acesso e possam usufruir das informações foram 
aprimorados, observando a presença destes em quase todos os portais. Entretanto, ainda não é possível 
notar uma padronização da disponibilidade de tais ferramentas, visto que nem todas foram encontradas 
em todos os portais. Isso mostra que as entidades governamentais ainda têm um longo caminho a 
percorrer até o acesso totalmente acessível e utilizável por toda sua população. 
 
Palavras-chave: Acessibilidade informacional. Portal da Transparência. Controle Social.  
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1 INTRODUÇÃO 

O exercício da cidadania implica na participação da sociedade em um processo de exigir e 

acompanhar a transparência e publicização do Estado, no que diz respeito às suas ações e planos. Na 

visão de Corbari (2004), há dois fatores que contribuem fortemente para este fato: o contato com 

melhores produtos e serviços ofertados pelo mercado em geral e os anúncios publicitários divulgados 

pelos meios de comunicação; e, o anseio por uma prestação de contas efetiva, de forma a permitir à 

população fiscalizar toda a movimentação pública, culminou em resultados expressivos na constituição, 

oficializando tais direitos. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 versa sobre a transparência governamental e seus 

preceitos (BRASIL, 1988). Entretanto, no início do século XXI que se verifica um grande avanço, com 

a aprovação da Lei Complementar nº 101/2000 (BRASIL, 2000), denominada Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF), que no entender de Cruz, Macedo e Sauerbronn (2013), dispõem sobre normas aplicáveis 

às três esferas governamentais, além de determinar uma série de restrições aos gestores públicos 

objetivando alcançar equilíbrio e controle na gestão dos recursos públicos.  

A disponibilidade das contas à população tornou-se um tema em ascendência, já que, conforme 

destaca Khair (2001), a LRF proporcionou contribuição ao incremento da receita própria municipal e ao 

aproveitamento dos recursos em benefício da população. O que levou à criação de novas normas e leis, 

com o intuito de regularizar e aprimorar as formas de divulgação e o seu conteúdo, como a Lei 

Complementar nº 131/2009, conhecida como Lei de Transparência, a qual acrescenta à LRF 

tempestividade nas publicações dos dados públicos, informações obrigatórias contidas nos portais de 

transparência e a forma como a sociedade pode exercer seus direitos perante banco de dados (BRASIL, 

2009). Outra legislação gerada foi a Lei nº 12.527/2011, denominada Lei de Acesso à Informação (LAI), 

que discorre minuciosamente sobre as classificações dos dados, suas formas de divulgação, formas de 

acesso por quaisquer interessados, os recursos cabíveis caso haja negação à informação e por fim, as 

punições para estes casos (BRASIL, 2011).   

A partir dos parâmetros verificados na legislação pátria, denota-se que a sociedade tem claras 

diretrizes de como acompanhar e fiscalizar a divulgação das informações públicas nos portais de 

transparência, como forma de exercício da cidadania. O tema deu espaço para pesquisas, como a da 

Equipe LAI SOCIAL, da Universidade Estadual de Maringá (2014), a qual desenvolveu um 

aprofundado estudo sobre os portais de transparência dos municípios de Cianorte, Cidade Gaúcha, 

Mandaguari, Marialva, Maringá, Paiçandu, Sarandi e Tapejara, todos localizados no Estado do Paraná. 

O objetivo do projeto foi analisar quais as informações disponibilizadas pelos portais mencionados, a 

forma de organização destes dados, o comprometimento dos municípios na divulgação das informações 

e o quão acessível à toda população estariam os informes previsto na legislação brasileira.  

Partindo deste pressuposto, viu-se como oportuno uma pesquisa que traga um panorama da 

situação dos portais de transparência destes mesmos municípios em 2020. Para a viabilização se 
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estabeleceu o objetivo desse estudo que é investigar aspectos de transparência e acessibilidade em oito 

municípios paranaenses a partir do Portal de Transparência. Sendo assim, esta pesquisa intui atualizar o 

trabalho realizado pela Equipe LAI SOCIAL, da Universidade Estadual de Maringá em 2014, para 

detectar os possíveis avanços e melhorias realizadas pelos municípios componentes da amostra em seus 

do Portais de Transparência, utilizando as mesmas métricas do estudo original. Como justificativa 

entende-se que a partir da realização do estudo seja possível obter uma visão geral da abrangência da 

qualidade e evolução das informações divulgadas, focando principalmente nas facilidades ou 

dificuldades de acesso aos portais, e o cumprimento do que determina a legislação.  

 Para a estruturação da pesquisa, o texto foi dividido em cinco seções. Inicia-se pela sua 

introdução, que apresenta o contexto, o tema, o objetivo, objetivo e justificativa; na segunda seção tem-

se o referencial teórico que fundamento o estudo empírico; já a seção de número três trata dos 

procedimentos metodológicos utilizados, os tipos de pesquisa empregados, além dos métodos de coleta 

e tratamento dos dados; com relação à seção quatro, se faz a apresentação e análise dos dados 

pesquisados; por fim, a seção cinco traz as considerações acerca do objeto e a sua apreciação final. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL  

Ao final do século XX, um forte anseio pela participação nas tomadas de decisões da 

administração pública tornou-se presente na população, fomentado por mudanças políticas e econômicas 

no mundo todo. Segundo Martins e Véspoli (2013), para que essa interação entre a sociedade e o ente 

público ocorresse, seriam fundamentais definir e apresentar os mecanismos de controle social, 

participação e transparência que se encontram disponíveis ao cidadão para que, de posse desses 

conhecimentos possa instrumentalizar-se e contribuir para uma sociedade mais justa. Na visão de 

Corbari (2004), a sociedade não exerce seu papel apenas no voto, mas passa a legitimar seus 

representantes durante o período em que os eleitos permanecem no poder, logo, a responsabilidade pelas 

decisões políticas é dividida com o público-alvo.   

Nas palavras de Silva, Jaccoud e Beghin (2005), a participação social, no que se refere aos 

direitos sociais, à proteção social e à democratização das instituições que lhes correspondem, pode ser 

sintetizada em três características, “[...] a participação social promove transparência na deliberação e 

visibilidade das ações, democratizando o sistema decisório; a participação social permite maior 

expressão e visibilidade das demandas sociais, [...]; e a sociedade, por meio de inúmeros movimentos e 

formas de associativismo” (SILVA, JACCOUD e BEGHIN, 2005, p. 375). 

Dessa forma, Figueiredo e Santos (2013) afirmam que a transparência permite ao cidadão 

acompanhar a gestão pública, analisar os procedimentos de seus representantes e favorecer o 

crescimento da cidadania, tornando disponíveis as informações anteriormente veladas nos arquivos 

públicos. Um país transparente possibilita a redução dos desvios de verbas e incentiva o cumprimento 
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das políticas públicas, proporcionando benefícios para toda a sociedade e para imagem do país nas 

políticas externas. 

O controle social das contas públicas pode advir das informações disponibilizadas pelos 

relatórios contábeis que evidenciam aspectos da gestão e do patrimônio, contudo, não é algo tão simples 

de ser compreendido pelo usuário comum, já que requer um mínimo conhecimento de contabilidade 

para sua compreensão (KOHAMA, 2016). Contudo, ainda sim, a contabilidade governamental consegue 

atender uma parcela dos usuários como os gestores, os órgãos de controle interno e externo, auditorias 

ou outros, sobretudo no que se refere à prestação de contas, responsabilidades dos atos de gestão e 

transparência dos registros contábeis e orçamentários. 

A forma de melhorar a participação e controle social, na visão da Controladoria Geral da União 

(CGU) pode se dar mediante a inclusão do cidadão, de forma individual ou organizada, nos conselhos, 

audiências, conferências entre outros organizações existentes com tal intuito. Sendo assim, na visão da 

CGU, o cidadão pode participar na gestão pública e interferir em decisões administrativas e direcionar 

ao o interesse público, bem como exercer certo controle sobre a ação do Estado e acompanhar o gestor 

público em sua atuação (SANTOS, 2020). A CGU ainda observa, que a participação social deve ser 

estimulada como forma de atender ao direito assegurado pela Constituição federal (1988), não apenas 

como expectador, mas como sujeito ativo na formulação das políticas públicas e agente fiscalizador da 

aplicação dos recursos públicos.  

 

2.2 LEGISLAÇÃO APLICADA À TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 

A Constituição Federal de 1988 é o ponto de partida para a abertura dos dados governamentais, 

presente no artigo 5, inciso XIV: “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 

fonte, quando necessário ao exercício profissional”, concomitantemente ao artigo 37, em seu §1º são 

apresentados os princípios que devem ser seguidos pela administração pública direta e indireta, são eles: 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (BRASIL, 1988). 

 Um fato posterior foi a sanção da Lei Complementar nº 101, em 4 de maio do ano 2000, 

denominada de Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que versa em seu artigo 48 os instrumentos de 

transparência da gestão fiscal a serem abertamente divulgados pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios (BRASIL, 2000). Para Fernandes (2010), “a [implantação da] Lei de Responsabilidade 

Fiscal veio contribuir com a democratização da gestão pública e buscar maior transparência das ações, 

utilizando o princípio da publicidade na vertente de construir uma gestão mais participativa”. Entretanto, 

a LRF apenas exigia a publicação dos dados, o que difere do conceito de transparência.  

A divergência dos significados de publicação e transparência é abordada por Tontini (2007) 

quando destaca que a publicidade é o dever das Entidades e Autoridades Públicas de publicarem os atos 

administrativos oficiais, enquanto a Transparência é mais ampla do que isso, pois envolve o 
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fornecimento de informações em linguagem compreensível a toda população e a concessão do acesso 

público aos documentos oficiais. 

 A necessidade de maior detalhamento normativo levou ao surgimento de nova legislação, a Lei 

Complementar nº 131, em 27 de maio de 2009, conhecida como Lei de Transparência. Em seu artigo 1º 

inciso II há o acréscimo no artigo 48 da Lei Complementar 101/2000, da liberação das informações 

orçamentárias e financeiras, para pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, 

em meios de acesso público. Outro tópico abordado é a caracterização do que é receita e despesa, para 

fins de divulgação, e a liberdade para que qualquer indivíduo ou grupo realize denúncias caso haja 

descumprimento das prescrições estabelecidas (BRASIL, 2009).   

 A consolidação do conceito de disponibilidade da informação, e o incentivo conclusivo para o 

uso de tais ferramentas se deu com a deliberação da Lei nº 12.527/2011, a Lei de Acesso à Informação 

(LAI). Composta de uma série de disposições relacionadas a categorização e qualidade das informações, 

meios de divulgação e os cuidados a serem tomados para tal ação; maneiras como a população em geral 

pode realizar o acesso e a solicitação dos dados; providências admissíveis caso haja negação da 

informação, e penalizações aos órgãos públicos que causarem essa situação (BRASIL, 2011). 

 É válido destacar a preocupação, durante toda a redação da lei, com aproximação dos cidadãos 

às contas públicas disponibilizadas, tanto na facilidade de compreensão quanto acesso. Pode-se observar 

estes fatos no artigo 5º da LAI: “Art. 5º - É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, 

que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em 

linguagem de fácil compreensão”. Como apontam Merlo, Bassi e Cruz (2014), a LAI atua na esfera 

pública brasileira, sendo atualmente o instrumento jurídico de maior significância referente à 

Administração Pública e aplica-se a todos os órgãos governamentais.  

Apoiados pela legislação, os portais de transparência passaram a ter relevância para a 

fiscalização e acompanhamento das contas públicas, incentivando o exercício da democracia e da 

cidadania, até mesmo no âmbito municipal, embora a Lei de Acesso à Informação, no § 4º do seu artigo 

8º, mencione que os municípios com população de até dez mil habitantes fiquem dispensados da 

divulgação obrigatória na internet a que se refere o § 2º, mantida a obrigatoriedade de divulgação, em 

tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos 

previstos na LRF (BRASIL, 2011). Rodrigues (2011) menciona que os propósitos para a criação dos 

portais de transparência são, em suma, a abertura do que sempre se teve como mais sigiloso, as contas 

públicas, com o objetivo de evitar a malversação do dinheiro público que desde os primórdios fora foco 

de inúmeras possibilidades de desvios e corrupções. 

 

2.3 O ACESSO AOS PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA 

 Em conformidade com a LRF (BRASIL, 2009) e a LAI (BRASIL, 2011), a principal forma de 

divulgação das informações passou a ser por portais de transparência, sítios virtuais contendo 
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informações das contas públicas conforme os parâmetros estabelecidos pela legislação. Na visão de 

Ventura e Siebra (2015), o uso das tecnologias da informação para a publicização representa um passo 

decisivo para a democratização das informações públicas, tendo em vista o poder de universalidade da 

web, que é capaz de quebrar barreiras temporais e territoriais, assim como à sua capacidade mais 

dinâmica de disponibilizar com mais rapidez as informações.  

 Dessa forma, a democratização da disponibilidade das informações nos portais de transparência 

se concentra em dois critérios: usabilidade e acessibilidade. O primeiro termo, segundo Nielsen (2012), 

é caracterizado como um atributo de qualidade que determina a facilidade da utilização pelo usuário da 

interface. É importante ressaltar que na web, se um website é de difícil acesso, se as informações são 

difíceis de ler ou não respondem às perguntas dos usuários, e se estes ficam perdidos ao acessarem o 

site, a tendência é de que os indivíduos deixem de acessá-lo, e o abandonem (NIELSEN, 2012). Já a 

definição de acessibilidade “[...] é a possibilidade e a condição de alcance, percepção, entendimento e 

interação para a utilização, a participação e a contribuição, em igualdade de oportunidades, com 

segurança e autonomia, em sítios e serviços disponíveis na web, por qualquer indivíduo” (W3C 

BRASIL, 2013, p. 24). 

 Conclui-se, portanto, que a busca pela acessibilidade na web é constituída por cuidados a serem 

tomados em todo o processo de planejamento, desenvolvimento e edição de sites, com o objetivo de 

possibilitar igual acesso a informações e funcionalidades a todos os usuários, independentemente de 

suas condições (BALDO, 2019). 

 

2.4 PESQUISAS RELACIONADAS 

Na literatura, é possível encontrar diversos estudos acerca da disponibilidade e acessibilidade 

das informações públicas nos portais de transparência. O projeto da Equipe LAI SOCIAL (2014), 

realizado pela Universidade Estadual de Maringá, buscou uma abordagem completa dos tópicos acerca 

da Lei de Acesso à Informação (BRASIL, 2011), analisando sua aplicação em portais de transparência 

de oito municípios do estado do Paraná: Cianorte, Cidade Gaúcha, Mandaguari, Marialva, Maringá, 

Paiçandu, Sarandi e Tapejara. Na pesquisa, foram utilizados questionários baseados na LAI para 

observações nos portais, além de questionários e entrevistas com equipes da administração pública, e 

gestores dos municípios. Os resultados foram de que todos os municípios observados possuem as 

plataformas web de divulgação dos dados públicos, como demanda a lei, porém cada um deles 

apresentaram pequenas falhas em suas estruturas, seja na dificuldade de localização das informações, 

impossibilidade de descarregamento dos dados, ausência de conteúdo em formato mais analítico, ou 

ferramentas que auxiliem na acessibilidade dos portais. A pesquisa em questão servirá de base para o 

atual estudo, dando enfoque na observação direta dos sites. 

Outra pesquisa a qual teve como objetivo examinar a função social da transparência ativa e a 

importância da implementação dos padrões de e-acessibilidade foi a de Ventura e Siebra (2015), 
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utilizando-se de uma população de 27 (vinte e sete) Universidades Federais. Por meio da observação 

direta e a avaliação de acessibilidade fazendo uso do validador automático ASES, foi possível concluir 

que, apesar da disponibilização de informações públicas na internet mostrar-se uma modalidade menos 

custosa aos órgãos públicos e mais eficiente à sociedade, pessoas com deficiência irão encontrar diversas 

barreiras, pois os requisitos mínimos de e-acessibilidade não foram implementados nos portais de 

transparência ativa das universidades estudadas.  

O trabalho de Amorim e Almada (2016) propôs a criação de um modelo metodológico para a 

avaliação dos portais de transparência de executivos nacionais, caracterizado por quatro etapas: (1) 

identificação dos experimentos; (2) estudos exploratórios; (3) navegação estruturada, e; (4) análise 

comparativa dos resultados por meio da estatística descritiva e regressão multivariada. Para o 

desenvolvimento do modelo, analisou-se diversos websites de transparência governamental, e os 

resultados obtidos foram de que há, de maneira geral, o cumprimento das definições previstas na 

legislação, entretanto comumente o caminho percorrido até a informação torna-a de difícil acesso, e 

muitas vezes esta acaba sendo apresentada em excesso, dificultando ainda mais sua interpretação e 

alcance. 

Raposo (2017) objetivou avaliar a efetividade dos portais de transparência dos quatro 

municípios de maior Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul na promoção do acesso às 

informações públicas e participação social. Na pesquisa, a pesquisadora procurou verificar a usabilidade 

e acessibilidade dos portais, o cumprimento da legislação referente ao tema, os mecanismos que 

facilitem a compreensão das informações e a existência de canais voltados para a participação do 

cidadão. Os resultados mostraram, em suma, sites com problemas de usabilidade e acessibilidade, além 

de um subaproveitamento do potencial interativo da web, indicando que as prefeituras analisadas se 

preocupam mais em dispor as informações de forma a atender às leis vigentes, mesmo que não em sua 

totalidade, a tornar acessível o conteúdo aos cidadãos e estimular a participação política. 

Por fim, o estudo realizado por Baldo (2019) teve como objetivo a identificação dos níveis de 

acessibilidade web das prefeituras brasileiras, e a análise da viabilidade de inclusão dessa variável em 

rankings de transparência. Como método, utilizou-se o levantamento de dados de acessibilidade de 

páginas web das prefeituras brasileiras, e ferramentas automatizadas para mensuração das informações. 

A partir de uma análise qualitativa, os resultados obtidos indicaram que o nível de acessibilidade dos 

portais públicos governamentais é menor do que o da internet como um todo, e que há diferenças 

estatisticamente significantes de níveis de acessibilidade entre estados e regiões brasileiras. Concluiu-

se, portanto, que a técnica utilizada para realizar o levantamento pode ser utilizada na elaboração de 

rankings de transparência, possibilitando a inclusão de indicadores de acessibilidade. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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 No que se refere aos objetivos desta pesquisa, tem-se por definição uma pesquisa descritiva, 

pois caracteriza-se pelo levantamento de informações, e, posteriormente, pela análise e interpretação 

livre de alterações ou mudanças em sua linha de raciocínio. Conforme afirma Gil (2007, p. 42) “A 

pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”.  Além disso, levando em 

conta a natureza de seu problema, o estudo é classificado como aplicado, devido ao fato de que sua 

busca apenas de verificar se há o cumprimento dos parâmetros de acessibilidade definidos por lei nos 

portais de transparência dos municípios selecionados. Segundo Andrade (2009), a pesquisa empírica 

(aplicada) utiliza-se da geração de conhecimento para aplicação prática, e tem como finalidade o anseio 

por soluções concretas. 

 Para a abordagem do problema, dentre as pesquisas quantitativa e qualitativa, optou-se pela 

última, levando em consideração a afirmação feita por Silva e Menezes (2001, p. 20), em que diz que 

“[...] há uma relação entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números”; isto se reflete na procura 

em verificar a adequação dos portais de transparência à acessibilidade prevista na legislação vigente. 

Das estratégias de estudo, foram escolhidas a bibliográfica e documental: a primeira por utilizar-se de 

material já publicado, como artigos, livros, periódicos e afins, servindo de apoio aos trabalhos 

(VERGARA, 1998); a segunda pela obtenção de dados em diversos meios, mas que não tenham recebido 

quaisquer tratamentos analíticos, ou que ainda podem ser reorganizados de acordo com os objetivos da 

pesquisa, como é o caso dos websites governamentais de acesso à informação (AMORIM, 2017). 

 O ambiente de pesquisa é o de campo, pois a obtenção de dados foi feita pelo acesso aos portais 

de transparência dos municípios selecionados, e busca-se verificar a hipótese de que estes sites estão 

seguindo os critérios de divulgação e apresentação das informações, definidos por lei. 

A coleta de dados é uma sequência de procedimentos para obtenção de informações práticas, 

isto é, da realidade, com a intenção de gerar embasamento para a pesquisa. Dessa forma, a presente 

pesquisa utilizou-se da observação dos portais de transparência de 8 (oito) municípios paranaenses 

(Cianorte, Cidade Gaúcha, Mandaguari, Marialva, Maringá, Paiçandu, Sarandi e Tapejara) para a coleta 

de dados primários e secundários. A coleta foi baseada nos questionamentos de auditoria desenvolvidos 

previamente pelo estudo da Equipe LAI SOCIAL (2014), como roteiro de observação dos sítios 

eletrônicos. Para definição do método de coleta de dados, optou-se pela documental. 

 Posteriormente, realizou-se a análise dos dados e optou-se pela análise de conteúdo, pois para 

Marconi e Lakatos (2006), esta permite que o conteúdo de comunicação seja analisado de maneira 

sistemática, objetiva e quantitativa, atendendo às observações dos portais nos preceitos da lei, com o 

auxílio de questões de auditoria reutilizadas e atualizadas da pesquisa da Equipe LAI SOCIAL (2014).  

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 
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Para a realizar a análise dos portais de transparência dos municípios escolhidos, quanto de à 

forma de divulgação das informações, sua disponibilidade, usabilidade, e, principalmente, 

acessibilidade, foram elaboradas 8 (oito) questões que abrangem diversas características exigidas nos 

websites de divulgação dos dados públicos, como também utilizando-se de base conceitos de 

acessibilidade na rede mundial de computadores. 

 

Quadro 1 – Avaliação manual dos portais de transparência dos oito municípios do estado do Paraná 

 

Cianorte 
Cidade 
Gaúcha 

Mandaguari Marialva Maringá Paiçandu Sarandi Tapejara 

I - O site do município 
possui um link para o 
portal de transparência 
em sua página inicial? 

S S S S S S S S 

II - As informações 
podem ser consultadas no 
próprio portal de 
transparência? 

S N S S N S S N 

III - Os dados podem ser 
descarregados na 
máquina local 
(computador, 
smartphone)? 

S S S S S S S S 

IV - Há mais de um 
formato para descarregar 
as informações? (Ex.: 
.csv, .pdf., .xls) 

S S S S S S S S 

V - Há botões para 
redução ou aumento do 
tamanho da fonte no 
portal? 

S N S S S S S S 

VI - Há ferramentas de 
inversão de cores do 
portal, para usuários 
daltônicos? 

S N S S S S S S 

VII - O sítio virtual do 
município possui 
informações de contato 
em sua página inicial? 

S S S S S S S S 

VIII - O portal de 
transparência possui 
informações de contato 
em sua página inicial? 

S S S S S S S S 

Fonte: Dados da pesquisa (2020)  
Legenda: S = Sim; N = Não. 

Os resultados obtidos revelaram, em grande parte dos municípios, uma padronização nas formas 

de disponibilização e divulgação dos dados públicos. Casos pontuais, como o de Cidade Gaúcha, no 

qual o portal de transparência leva a dois outros sites, a depender da informação desejada, e somente um 

dos endereços eletrônicos possui ferramentas de acessibilidade, como alteração no tamanho da fonte e 

cor, assim como instrumentos de usabilidade, como diferentes formatos de dados para descarregamento. 

Outros municípios que apresentam uma nova página a partir de seus portais de transparência 

são Paiçandu e Tapejara, porém sem prejuízos nos acessos às informações. Tanto em seus portais iniciais 

quanto nas páginas em que os dados ficam disponíveis para consulta e descarregamento; há ferramentas 
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de alteração no tamanho das fontes e cores; os pertencentes à Paiçandu possuem até mesmo suporte para 

a transcrição de seus conteúdos em Linguagem Brasileira de Sinais. 

Por fim, Cianorte, Mandaguari, Marialva, Maringá e Sarandi possuem portais de transparência 

semelhantes, variando no volume e diversidade de informações disponíveis proporcionalmente aos seus 

tamanhos, nos aspectos de demográficos e econômicos. Estão presentes em todos as funções de alteração 

do tamanho da fonte, e a mudança de cores, para garantir maior acessibilidade, e os dados podem ser 

descarregados em diversos formatos de arquivos, ponto este voltado para usabilidade das informações. 

Vale destacar que a empresa responsável pelo desenvolvimento e suporte técnico destes portais de 

acesso à informação é a mesma, Elotech Gestão Pública Ltda., e por este motivo apresentam 

características visuais e ferramentais semelhantes. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O acesso às informações públicas é cada vez mais, um tema de interesse, não somente no meio 

acadêmico, como também no cotidiano da população. Neste processo, a utilização da web para garantir 

praticidade, tempestividade e universalidade de obtenção de dados se mostra fundamental. Cabem aos 

órgãos públicos os esforços para adequação e refinamento de seus portais. 

Em linhas gerais, os entes públicos têm cumprido seu papel no desenvolvimento da usabilidade 

de seus portais de transparência. Ao observar o progresso da divulgação de informações de 2014, ano 

que o estudo realizado pela Equipe LAI SOCIAL da Universidade Estadual de Maringá aconteceu, até 

2020, data em que este estudo teve sua realização, foi possível ver que houve uma democratização dos 

meios de acesso aos dados oficiais, visto que não há mais a necessidade de efetuar nenhuma solicitação 

aos órgãos de Estado para a liberação de elementos, por exemplo.  

Mecanismos de acessibilidade, para que portadores de necessidades especiais também tenham 

acesso e possam usufruir das informações também foram aprimorados, observando a presença destes 

em quase todos os portais. Entretanto, ainda não é possível notar uma padronização da disponibilidade 

de tais ferramentas, visto que nem todas foram encontradas em todos os portais. Isso mostra que as 

entidades governamentais ainda têm um longo caminho a percorrer até o acesso totalmente acessível e 

utilizável por toda sua população. 

Para pesquisas futuras, sugere-se que sejam incrementados parâmetros de avaliação estrutural 

dos portais de transparência, utilizando-se de ferramentas específicas para tais funções, a fim de refinar 

a mensuração da divulgação de informações dos órgãos públicos nos meios digitais. Também que se 

aplique a metodologia aqui utiliza em outros municípios para fins de verificação quanto ao atendimento 

à legislação em termos de transparência, bem como se há inovações ou elementos adotados por alguns, 

para que seja exemplo de avanços e melhorias que possam ser empregados a demais municípios.  
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