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“A luz do sol é o melhor desinfetante”. 

Louis Dembitz Brandeis 

 



 

RESUMO 

 

A transparência e o direito de acesso à informação das organizações públicas são 
valores em ascensão no mundo e estão associados à luta contra a corrupção e ao 
aumento da responsabilização dos gestores. No Brasil, a Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI) – criou obrigações a respeito 
do conteúdo mínimo que as entidades públicas devem divulgar, e de que forma. Entre 
elas, a obrigação de que as informações sejam divulgadas de forma acessível para 
pessoas com deficiência (acessibilidade web). Por outro lado, a LAI não criou um 
órgão central para supervisionar sua implementação, o que a literatura aponta como 
uma de suas falhas. Essa lacuna está sendo preenchida, em parte, por rankings de 
transparência criados pela academia e por entidades de controle. Esses rankings 
medem o nível em que as entidades públicas estão cumprindo a LAI, comparando-as 
entre si e estimulando a melhoria de suas pontuações. No entanto, esses rankings 
geralmente não incluem a acessibilidade web entre suas variáveis. Portanto, este 
trabalho tem por objetivo identificar os níveis de acessibilidade da web das prefeituras 
brasileiras e analisar a 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, utilizando ferramentas automatizadas de 
mensuração. Os resultados obtidos indicam que o nível de acessibilidade das 
prefeituras brasileiras é menor do que o da internet como um todo, e também que há 
diferenças estatisticamente significantes de níveis de acessibilidade entre os estados 
e regiões brasileiras. A partir de uma análise qualitativa concluiu-se que a técnica 
utilizada para realizar o levantamento pode ser utilizada na elaboração de rankings de 
transparência possibilitando a inclusão da indicadores de acessibilidade. 
 
Palavras-chave: Lei de acesso à informação (LAI). Acessibilidade web. 
Transparência. Rankings de transparência. 
 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Transparency and the right of access to information for public organizations are rising 
values in the world and are associated with the fight against corruption and increasing 
the accountability of managers. In Brazil, Law 12,527 of 2011 (LAI) created obligations 
regarding the form and minimum content that public entities must disclose. These 
include the obligation for information to be made accessible to persons with a disability 
(web accessibility). On the other hand, LAI did not create a central body to oversee its 
implementation, which literature points to as one of its shortcomings. This gap, in part 
is being filled by transparency rankings created by academia and control entities. 
These rankings measure the level at which public entities are complying with LAI, 
comparing them to each other and stimulating the improvement of their scores. 
However, these rankings generally do not include web accessibility among their 
variables. Therefore, this work aims to identify the levels of Brazilian municipalities’ 
web accessibility and analyze the feasibility of including this variable in Transparency 
rankings. The method was a survey using automated tools for web accessibility 
measurements. The results indicate that the level of accessibility of Brazilian 
municipalities is lower than that of the Internet as a whole, and also that there are 
statistically significant differences in levels of accessibility between Brazilian states and 
regions. From a qualitative analysis it was concluded that the technique used to 
perform the survey can be used in the elaboration of transparency rankings allowing 
the inclusion of accessibility indicators. 
 
Keywords: Access to information law. Web accessibility. Transparency. Transparency 
rankings. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O aumento da transparência governamental e a garantia do direito de acesso 

à informação são formas de empoderar os cidadãos reduzindo a assimetria de 

informações naturalmente existente na relação representante e representado. Essa 

redução da assimetria de informações aumenta a capacidade de agir dos cidadãos 

e facilita o alinhamento do interesse pessoal dos representantes com o interesse 

público (STIGLITZ, 1999).  

No Brasil, a Lei nº 11.527, de 18 de novembro de 2011, também conhecida 

como Lei de Acesso à Informação (LAI), obrigou as entidades governamentais a 

manter sítios na internet para divulgar um rol mínimo de informações sobre as 

finanças e o funcionamento de órgãos públicos. 

Além do conteúdo, a LAI também definiu critérios para as formas de 

apresentação dos dados a serem divulgados; um deles é a aplicação de tecnologias 

de acessibilidade que possibilitem o uso desses dados por pessoas com deficiência 

(BRASIL, 2011). 

Porém, a ausência de um órgão central responsável por supervisionar a 

implantação da LAI é, frequentemente, apontada como um desafio à sua eficácia 

(MICHENER et al., 2018). Sem fiscalização, os órgãos públicos tendem a postergar 

sua implantação. 

A divulgação de rankings de transparência pode preencher parte dessa 

lacuna e estimular o cumprimento mais rigoroso da lei. Os rankings são 

instrumentos capazes de chamar a atenção do público para problemas regionais e 

estimular uma discussão sobre estratégias para melhoria dos indicadores; logo, 

constituem-se em importantes ferramentas para estimular a competição entre 

cidades, em direção à determinada política pública (GIFFINGER; HAINDLMAIER; 

KRAMAR, 2010) 

A divulgação de um ranking inicia um processo de aprendizagem no âmbito 

da opinião pública para averiguar se a cidade ocupa uma posição apropriada na 

lista, estimulando gestores a tomarem decisões mais transparentes em ações que 

impactam os indicadores desse ranking. 

Dessa forma, os rankings podem exercer um papel importante para estimular 

o aumento da transparência governamental no Brasil. Nesse sentido, foram criados 
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alguns rankings para medir a transparência de municípios brasileiros, sendo que 

dois deles serão descritos a seguir, devido à sua relevância.  

O primeiro a ser descrito é o Ranking Nacional de Transparência (RNT), 

elaborado pelo Ministério Público Federal (MPF) – que teve duas edições, nas quais 

foi avaliada a transparência ativa em 5.568 prefeituras e 27 unidades da federação 

brasileira (MPF, 2018). 

O segundo, conhecido por indicador Escala Brasil Transparente, da 

Controladoria Geral da União (CGU), é um destaque no âmbito da transparência 

passiva. Em três edições, esse levantamento avaliou as capitais dos estados e uma 

amostra aleatória de municípios, enviando solicitações de acesso à informação e 

mensurando a taxa de resposta, o prazo de atendimento e a completude da 

resposta (CGU, 2019). 

Klein e Freire (2017) compararam os itens avaliados nesses dois rankings 

com as exigências legais impostas pela legislação brasileira de transparência e 

constataram, entre outros achados, que eles não avaliaram o cumprimento da 

obrigação de manter os portais acessíveis para pessoas com deficiência. 

A não inclusão da variável acessibilidade – aqui entendida como a 

característica do desenho que possibilita a pessoas com deficiência interagir com 

objetos, serviços ou produtos (HENRY; ABOU-ZAHRA; BREWER, 2014) – impede 

o mapeamento do nível de acessibilidade dos portais governamentais e reduz a 

capacidade desses rankings de estimular a melhora da transparência de uma forma 

mais ampla. Afinal, a acessibilidade de sites governamentais é fundamental para 

possibilitar uma participação plena e efetiva das pessoas com deficiência na 

sociedade. 

A avaliação de acessibilidade na web é uma tarefa extremamente técnica, 

que depende da análise do código-fonte da página web e de sua adequação a 

padrões técnicos de referência utilizados pelos dispositivos tecnológicos. Por sua 

especificidade, a avaliação de acessibilidade por humanos é a única forma de 

determinar se uma página cumpre todos os padrões técnicos (VIGO; BROWN; 

CONWAY, 2013), mas restrições de tempo e recursos impedem que esse método 

seja viável para elaboração de rankings de transparência nos quais centenas ou 

milhares de páginas devem ser avaliadas. 

Por outro lado, ferramentas de avaliação de acessibilidade automática 

podem, rapidamente, identificar problemas de acessibilidade por meio de 
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verificações totalmente automatizadas ou ajudar em revisões manuais (ACOSTA-

VARGAS et al., 2018; VIGO; BROWN; CONWAY, 2013). Assim, a utilização de 

ferramentas computacionais para auxiliar na avaliação da acessibilidade de sítios 

podem facilitar a inclusão desse indicador em rankings de transparência e mapear 

o nível de acessibilidade dos sítios governamentais. 

Embora não sejam totalmente claras quais as razões para que a 

acessibilidade não tenha sido avaliada nesses dois rankings, estudos anteriores 

apontaram o desconhecimento da existência de ferramentas automatizadas de 

avaliação de acessibilidade como uma das razões para os baixos níveis de 

acessibilidade. De forma paralela, essas ferramentas também podem não ser 

conhecidas pelos criadores de indicadores de transparência. 

Assim, a pergunta de pesquisa deste trabalho foi: “Como a acessibilidade 

web pode ser incluída em indicadores de transparência no Brasil?”. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

A fim de responder à pergunta de pesquisa, o objetivo desse estudo foi propor 

um método para medir acessibilidade web para que esta medida possa ser 

incorporada como uma variável em indicadores de transparência.   

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Para atingir esse objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos 

específicos:  

1. Revisar o arcabouço teórico e normativo referente à transparência 

governamental e sua relação com a acessibilidade;  

2. Analisar o processo de criação de rankings de transparência e o seu 

papel no processo de implementação da Lei de Acesso à Informação; 

3. Criar um método que permita mensurar os níveis de acessibilidade 

web de portais de transparência de forma eficiente; 

4. Mensurar os níveis de acessibilidade web das prefeituras brasileiras; 
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5. Analisar os dados coletados através de técnicas de estatística 

descritiva e através de comparações com níveis de acessibilidade na 

web em geral, indicadores econômicos e sociais dos municípios. 

 

1.3 Justificativa da pesquisa 
 

A pesquisa é importante para traçar um panorama da acessibilidade web em 

órgãos governamentais brasileiros, especialmente nas prefeituras.  

Esse levantamento poderá ser utilizado por pessoas com deficiência para 

reivindicar melhorias em locais onde forem identificadas lacunas nos níveis de 

acessibilidade. Os dados também poderão ser utilizados como parâmetros para 

pesquisas futuras, permitindo que sejam identificadas tendências de mudanças nos 

níveis de acessibilidade. 

O levantamento ainda poderá contribuir para pesquisas que busquem 

analisar a efetividade da divulgação de rankings na melhoria de níveis de 

transparência.  

 

1.4 Organização do trabalho 
 

Este trabalho está estruturado da seguinte maneira: na seção 2, apresenta-

se o referencial teórico, em que são conceituadas transparência e acessibilidade, 

bem como a inter-relação entre elas, e também um histórico do direito de acesso à 

informação no Brasil. 

A seção 3 trata da metodologia, o que inclui a classificação da pesquisa e a 

descrição detalhada dos procedimentos metodológicos. 

Na seção 4, os resultados do levantamento são apresentados, seguidos de 

uma análise estatística e da interpretação do levantamento por meio de 

comparações com outros conjuntos de dados. 

Por fim, na seção 5, são tecidas as considerações finais para contextualizar 

os resultados obtidos com a teoria e também as contribuições metodológicas da 

pesquisa para a construção de indicadores compostos de transparência. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

A “transparência” refere-se ao valor globalmente emergente (e suas normas 

derivativas) de divulgação e acesso à informação. Segundo esse valor, todos os 

centros de autoridade têm o “dever de divulgar informações” e o público e os 

cidadãos têm o “direito de saber” (HOLZNER, 2007). 

Assim, a palavra “transparência”, que originalmente designava a capacidade 

da luz de passar através de certo meio, possibilitando a visualização daquilo que 

está do outro lado, foi adotada para transmitir o sentido de aberto, franco, sincero e 

verdadeiro nas relações das instituições com os cidadãos em oposição a opaco ou 

secreto (ALBU; FLYVERBOM, 2016). Nesse sentido, uma organização transparente 

é aquela em que seus processos internos são visíveis ao público externo 

(LAMMING et al., 2001). 

No mundo, espera-se cada vez mais que normas de transparência sejam 

seguidas por governos, agências internacionais, profissões, corporações, 

fundações e organizações da sociedade civil. A emergência do termo no âmbito 

mundial está associada ao desenvolvimento de teorias neoinstitucionais que 

creditam à transparência a capacidade de reduzir problemas de agência no setor 

público (HEIMSTÄDT, 2017). 

Apesar disso, a literatura aponta ao menos dois motivos para que servidores 

públicos tenham uma tendência natural de manter seus atos em sigilo por dois 

motivos (STIGLITZ, 1999). O primeiro é que o sigilo fornece cobertura aos erros 

cometidos. Mantendo os erros cometidos em sigilo, evita-se o julgamento do público 

de uma falha na política adotada e sempre é possível dizer que o resultado poderia 

ser pior se a política fosse outra. O segundo motivo é que o sigilo possibilita que os 

interesses privados tenham maior influência, pois o escrutínio público poderia 

detectar privilégios e vantagens concedidas a grupos especiais. 

A tendência dos agentes públicos em direção ao sigilo é conflitante com o 

desejo do público por transparência. As vantagens obtidas pelos agentes públicos 

com o sigilo derivam, portanto, da assimetria de informações que esses possuem 

em comparação com o público. Essa assimetria permite que eles busquem seus 

próprios interesses, evitando o monitoramento e a penalização por parte do público. 

Essa relação pode ser explicada pela Teoria da Agência, que será apresentada na 

próxima seção. 
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2.1 Problemas de agência 
 

Um relacionamento de agência ocorre quando uma ou mais pessoas 

(chamada de “o principal”) contratam outra pessoa (“o agente”) para executar algum 

serviço em seu nome, que envolva delegar alguma autoridade de tomada de 

decisão ao agente. Se ambas as partes nesse relacionamento tendem a maximizar 

seus benefícios, há motivos para acreditar que o agente nem sempre vai atuar para 

o melhor interesse do principal (JENSEN; MECKLING, 1976). 

Segundo Eisenhardt (1989), os estudos em Teoria de Agência tentam 

resolver dois problemas que surgem nas relações entre agente e principal: 

a) os desejos e metas do principal e do agente são conflitantes; 

b) dificuldades do principal em verificar o que o agente está realmente 

fazendo. 

Para esses problemas, as soluções são a penalização do comportamento 

aberrante do agente e a monitoração do principal desenhada para detectar e limitar 

o comportamento errático do agente (JENSEN; MECKLING, 1976). 

A transparência contribui para a redução dos problemas de agência, 

facilitando o trabalho de verificar os atos do agente e impondo custos ao seu 

comportamento inadequado, o que tende a alinhar seus interesses aos interesses 

do principal. 

A corrupção, geralmente definida como a venda por funcionários públicos de 

propriedade do governo para ganho pessoal (ISLAM, 2006), é decorrente dos 

problemas de agência no setor público. 

Dessa forma, a transparência reduz a assimetria de informações entre o 

público e os detentores do poder, facilitando o monitoramento das atividades destes 

últimos e, eventualmente, permitindo a responsabilização por má conduta. Por isso 

ela é indicada como uma estratégia no combate à corrupção (STIGLITZ, 1999). 

Uma correlação positiva entre transparência e melhor governança pública já 

foi observada empiricamente, além de ser prevista na teoria. Um exemplo é o estudo 

de Islam (2006), que comparou a frequência com que países atualizaram os dados 

econômicos que disponibilizam para o público e o fato de existir lei de acesso à 

informação com indicadores de governança, chegando à conclusão de que países 

com melhores fluxos de informação também têm melhor governança. 
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Outro estudo comparativo de países verificou a existência de uma maior 

correlação entre regime democrático e níveis altos de transparência quando 

comparado a outros tipos de regime (HOLLYER; ROSENDORFF; VREELAND, 

2014).  

Também dando suporte à proposição teórica de que uma maior 

transparência reduz a corrupção, cabe citar um experimento na Índia – o qual 

verificou que membros desfavorecidos da sociedade podem utilizar instrumentos 

previstos na lei de acesso à informação para obter acesso a bens públicos básicos 

que, de outro modo, seriam atingíveis apenas por meio de suborno (PEISAKHIN; 

PINTO, 2010). No mesmo sentido, um crescente corpo de trabalhos experimentais 

tem contribuído para clarificar os efeitos da transparência na confiança, na 

legitimidade e na corrupção (GRIMMELIKHUIJSEN et al., 2017). Utilizando 

indicadores de corrupção e transparência, um estudo recente comparou países e 

encontrou uma relação de correlação positiva entre menores níveis de corrupção 

com índices de abertura de dados do governo (MÁCHOVÁ, 2017).  

Esses dados apontam para uma grande importância da transparência na 

melhoria da governança pública.  

 

2.2 As leis de acesso à informação no mundo 
 

Apesar de a transparência ser uma ferramenta na estratégia de combate à 

corrupção, ela não tende a emergir naturalmente da burocracia governamental, já 

que os agentes públicos têm uma tendência ao sigilo. A transparência precisa ser 

instituída por meio de uma mudança de cultura da organização (GOMES; 

MARQUES; PINHEIRO, 2016).  

Nesse sentido, a partir da década de 1990, organizações internacionais como 

o Banco Mundial (WORLD BANK, 2007) e a Organização das Nações Unidas 

(UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, 2019) começaram a 

incentivar os países a adotar leis de acesso à informação (KAUFMANN; BELLVER, 

2005). Essas leis deveriam ajudar a promover maior transparência, estabilidade 

econômica e cuidado na elaboração de políticas públicas; facilitar o diálogo entre 

diferentes setores do governo; e empoderar os cidadãos e a imprensa para 

monitorar a conduta de agentes públicos. Ou seja, as leis de acesso à informação 
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destinam-se a tornar os governos mais profissionais, previsíveis e responsáveis e 

os cidadãos mais proativos na vida pública (MICHENER, 2011b). 

Mas na prática, verificou-se que muitas dessas leis serviam apenas para uma 

transparência de fachada, pois não possuíam mecanismos que as tornassem 

efetivas. Como os efeitos dessas leis em geral são difusos e não atacam um 

problema definido claramente, é fácil para os detentores de poder atrasar sua 

implementação, deixar de cumpri-las ou alegar sua ineficácia (MICHENER, 2011b).  

Portanto, para ser minimamente efetiva, a lei de acesso à informação deve 

possuir mecanismos adequados que permitam sua execução, independentemente 

do desejo dos detentores do poder de não a implementar.  

Além de leis de acesso à informação minimamente efetivas, outros fatores 

são capazes de influenciar a criação de uma cultura permanente de transparência 

– incluindo o nível de acesso às tecnologias que possibilitam a transparência, o grau 

de confiança da população nessas tecnologias, o grau de engajamento da 

população na promoção da transparência, o capital social e a aceitação da 

transparência pela burocracia  (BERTOT; JAEGER; GRIMES, 2010). 

A seguir, será analisada a manifestação do fenômeno de expansão do direito 

de acesso à informação no contexto brasileiro.  

 

2.3 Histórico da transparência no Brasil 
 

O fenômeno de proliferação de leis de acesso à informação não efetivas pode 

ser observado no Brasil. Em 1988, a Constituição Brasileira – que resultou do fim 

da ditadura militar e da reabertura democrática – garantiu o direito de acesso à 

informação, como se verifica no seu art. 5º: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado; [...] (BRASIL, 1988). 
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Ou seja, desde 1988 a Constituição já previa que deveria haver uma lei para 

(i) garantir a todos o direito de solicitar informações de órgãos públicos; (ii) 

estabelecer prazos para a resposta da solicitação; (iii) a responsabilização, caso o 

prazo não fosse atendido; (iv) restringir o sigilo apenas quando fosse necessário 

para segurança da sociedade. 

Apesar da garantia constitucional, uma lei com todas as características 

exigidas na constituição somente surgiu com a promulgação da Lei nº 12.527, de 

18 de novembro de 2011 (BRASIL, 2011), que será tratada em seção específica a 

seguir. 

 

2.4 A Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) 
 

A Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, também conhecida como Lei de 

Acesso à Informação (LAI), foi bem recebida na comunidade acadêmica e 

considerada um avanço no cenário da transparência governamental no Brasil. Tanto 

que, durante sua tramitação e logo após a sua promulgação, diversos artigos 

acadêmicos foram publicados louvando as qualidades da LAI. Um exemplo nesse 

sentido: 

 

A lei 12.527/11 se mostra um avanço na efetivação do direito ao acesso à 
informação. Dentre os aspectos relevantes, pode-se citar a estipulação de 
prazos razoáveis para a obtenção de informações junto aos órgãos 
públicos, o uso das tecnologias da informação e de comunicação como 
facilitador do acesso às informações públicas (MEDEIROS; MAGALHÃES; 
PEREIRA, 2013). 

 

Outros estudos compararam a LAI brasileira com o cenário internacional, 

concluindo que esta compartilhava qualidades com leis de países cujos níveis de 

transparência eram avançados; chegou-se a afirmar que  

 

[...] com a Lei nº 12.527/2011 o Brasil se insere no rol de países que 
reconhecem que o livre fluxo de informações é condição para a democracia 
plena e fundamental para o efetivo respeito aos direitos humanos 
(RODRIGUES, 2012). 

 

Os avanços trazidos pela LAI estão dispersos por todo o seu texto, mas em 

seu art. 3º constam as diretrizes que devem orientar a aplicação de todos os demais 
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dispositivos. Essas diretrizes ilustram, de forma clara, que a LAI teve como meta 

empoderar o cidadão para acessar as informações governamentais: 

 

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o 
direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em 
conformidade com os princípios básicos da administração pública e com 
as seguintes diretrizes: 
I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como 
exceção 
II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de 
solicitações; 
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação; 
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 
administração pública; 
V - desenvolvimento do controle social da administração pública (BRASIL, 
2011). 

 

A LAI, portanto, contribuiu para melhorar o direito de acesso à informação no 

Brasil. Essas melhorias se deram tanto na transparência ativa quanto na passiva, 

cuja diferenciação será abordada a seguir. 

 

2.5 Transparência ativa e transparência passiva 
 

Do ponto de vista da iniciativa da divulgação das informações, a 

transparência pode ser classificada em ativa e passiva. 

A transparência ativa consiste na divulgação periódica e sistematizada de 

informações sobre a gestão estatal e deve abarcar toda informação necessária para 

a avaliação do desempenho dos órgãos estatais pela sociedade (YAZIGI, 1999). 

Conforme visto na seção 2.4, a transparência ativa foi elencada como uma 

das diretrizes da LAI, mas a LAI também estabeleceu regras claras para as 

entidades públicas a respeito da divulgação ativa de informações, definindo, por 

exemplo, a obrigação de manter site na internet para todas as entidades públicas, 

exceto municípios com menos de 10 mil habitantes, e detalhando o conteúdo a ser 

publicado. O quadro 1 apresenta a lista de obrigações que um site deve conter com 

relação à transparência ativa. 
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Quadro 1: Lista de obrigações de transparência ativa 

Obrigação legal Tipo Fundamento 
Competências e estrutura organizacional Informação art. 8º, I 
Endereços, telefones e horários de atendimento ao 
público 

Informação art. 8º, I 

Repasses ou transferências de recursos financeiros Informação art. 8º, II 
Detalhes sobre as despesas Informação art. 8º, III 
Editais de licitações Informação  art. 8º, IV 
Resultados de licitações Informação  art. 8º, IV 
Contratos celebrados Informação  art. 8º, IV 
Dados gerais de programas Informação art. 8º, V 
Dados gerais de ações Informação art. 8º, V 
Dados gerais de projetos  Informação art. 8º, V 
Dados gerais de obras  Informação art. 8º, V 
Seção “Perguntas frequentes” Informação art. 8º, VI 
Utilização da internet para a transparência ativa Apresentação art. 8º, § 2o 
Ferramenta de busca Apresentação art. 8º, § 3o, I  
Possibilitar exportar dados em formatos abertos como 
planilhas 

Apresentação art. 8º, § 3o, II  

Possibilitar o acesso automatizado Apresentação art. 8º, § 3o, III  
Divulgar em detalhes a estrutura dos dados Apresentação art. 8º, § 3o, IV 
Garantir a autenticidade das informações Apresentação art. 8º, § 3o, V 
Garantir a integridade das informações Apresentação art. 8º, § 3o, V 
Manter atualizadas as informações Apresentação art. 8º, § 3o, VI 
Seção “Fale conosco”  Informação art. 8º, § 3o, VI 
Garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas 
com deficiência 

Apresentação art. 8º, § 3o, VII 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por outro lado, a transparência passiva representa a obrigação do Estado de 

fornecer aos cidadãos o acesso a informações que estejam em poder dos órgãos 

públicos, salvo em casos excepcionados pela lei (YAZIGI, 1999). No âmbito da 

transparência passiva, a LAI estabeleceu o direito de requisitar informações (art. 10) 

e o dever de atender tais requisições (art. 11): 

 

Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a 
informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por 
qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do 
requerente e a especificação da informação requerida. 
[...] 
Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso 
imediato à informação disponível (BRASIL, 2011). 
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A LAI trouxe avanços no campo da transparência passiva porque estipulou 

um processo com prazos, competências e recursos para solicitações de 

informações, e também porque obrigou órgãos públicos a manter um serviço de 

informações ao cidadão (SIC) (BRASIL, 2011). 

De acordo com a LAI, os SICs são estruturas que devem (i) atender e orientar 

o público quanto ao acesso a informações, (ii) informar sobre a tramitação de 

documentos nas suas respectivas unidades e (iii) receber requerimentos de acesso 

a informações (BRASIL, 2011). 

 

2.6 Desafios de implementação da LAI 
 

Da mesma forma, a comunidade acadêmica também já previa a resistência 

da administração pública no processo de implantação da LAI: 

 

[..] há vários desafios na implementação da Lei, a partir de sua entrada em 
vigor em maio de 2012. Será necessária a superação de barreiras 
culturais, no âmbito da administração pública, pois existe o entendimento 
de que a informação pertence ao governo, e não à sociedade 
(RODRIGUES, 2012). 

 

Outro desafio na implantação, mencionado na literatura, é a inexistência de 

uma cultura de transparência no Brasil à época do início da vigência da LAI. Nesse 

sentido: 

 

À sedimentação histórica da cultura do sigilo, somam-se alguns 
importantes aspectos que impedem ou retardam a efetividade da LAI no 
serviço público, a exemplo das normativas que privilegiam o sigilo; 
insuficiência de recursos destinados à aplicação da lei; desconhecimento 
da legislação por parte dos servidores e os receios de penalização 
advindos desse fato; legislação e determinações que reforçam essa cultura 
organizacional; deficiências no processo de capacitação na temática da 
liberdade de informação; e gestão da informação inadequada aos padrões 
de abertura preconizada pela LAI (GOMES; MARQUES; PINHEIRO, 2016, 
grifo dos autores). 

 

Esses obstáculos institucionais podem dificultar a implantação da LAI, 

comprometendo sua efetividade como ferramenta de combate à corrupção e 

controle social. A falta de eficácia em leis de acesso à informação é um fenômeno 

bem conhecido justamente porque elas buscam prescrever comportamentos 

contrários à cultura do segredo existente em órgãos públicos, o que pode ser 
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extremamente difícil se a lei não for dotada dos mecanismos adequados para sua 

aplicação (STEWART, 2010). 

Assim, de modo mais concreto, a principal deficiência apontada na LAI era a 

falta de um órgão central que supervisionasse e garantisse o cumprimento da lei 

(MICHENER et al., 2018), e também evitasse sua implementação desuniforme nas 

diversas entidades governamentais brasileiras (FLORES, 2012).  

Mas além dos mecanismos formais de coerção instituídos na lei, há outros 

fatores que podem contribuir para o sucesso de leis de acesso à informação, como 

a mídia e a competição política (MICHENER, 2011a). 

Mesmo após anos de vigência da LAI, estudos recentes ainda têm apontado 

preocupação com essas dificuldades em sua implementação, inclusive de forma 

bastante incisiva, como no trecho a seguir, que comenta seu estado atual de 

implementação: 

 

A grande lacuna no Brasil é o controle subnacional na forma de instituições 
dedicadas a regulamentar e fazer cumprir as práticas de gerenciamento e 
divulgação de informações. A fraqueza geral das instituições de prestação 
de contas e transparência no nível subnacional é um dos calcanhares de 
Aquiles do país (MICHENER et al., 2018) 

 

Resta claro que a pressão social é essencial para promover transparência 

governamental, mas os gestores públicos – responsáveis pela implementação da 

LAI na prática – não sentem essa pressão social, gerando um quadro propício à 

manutenção do status quo.  

Assim, após discorrer sobre o papel da implementação da LAI na melhoria 

da transparência governamental no Brasil, discutiremos como os rankings de 

transparência podem catalisar essa implementação. 

 

2.7 O uso de rankings para estimular a transparência 
 

A Lei de Acesso à Informação estabeleceu uma série de obrigações que, se 

amplamente adotadas, levariam ao aumento da transparência pública no Brasil. 

Mas, para isso, é necessário que haja o efetivo cumprimento da lei nas diversas 

unidades subnacionais (estados e municípios) e suas respectivas agências.  

O processo de implantação da LAI, por buscar tornar os órgãos públicos mais 

parecidos no que diz respeito à transparência, enquadra-se no conceito de 
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isomorfismo. De acordo com DiMaggio e Powell (1983), o isomorfismo se manifesta 

de três formas: (i) coercitiva, na qual a imposição de força de uma organização 

sobre outras faz com que estas se tornem parecidas; (ii) mimética, quando uma 

organização voluntariamente adota práticas adotadas por outras; e (iii) normativa, 

derivada da profissionalização do pessoal, que pela uniformidade de sua 

experiência, tende a influenciar as organizações de forma similar. A figura 1 

representa as forças isomórficas atuando no processo de implantação da LAI sob a 

luz da teoria de DiMaggio e Powell (1983). 

 

Figura 1: Processo de implantação da LAI 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir da teoria de DiMaggio e Powell (1983). 

 

Leis são instrumentos de coerção, pressupõem que o aparato sancionário do 

Estado deve ser utilizado para levar a cabo suas prescrições (BOBBIO, 1993; 

LAMOND, 2000); assim, por se tratar de uma lei criada pelo governo federal 

brasileiro, era de se esperar que o processo de implantação da LAI ocorresse 

principalmente por mecanismos coercitivos. Entretanto, a ausência de um órgão 

central com atribuição de fiscalizar essa implantação transferiu a responsabilidade 



28 
 

de fiscalização para outros atores sem poder coercitivo, como a sociedade civil, 

pesquisadores e entidades não governamentais. Mas esses atores possuem um 

conjunto limitado de ferramentas para exercer sua influência, o que torna outras 

formas de isomorfismo (mimético e normativo) mais relevantes nesse processo.  

Um processo que agrega as características de isomorfismo mimético e 

normativo, e, por vezes, coercitivo, é o benchmarking. O benchmarking é processo 

de mensurar produtos, serviços e práticas de uma organização comparando-a com 

outras reconhecidamente líderes no seu segmento (CAMP, 1989). Em organizações 

públicas, o benchmarking pode facilitar o gerenciamento de performance levando 

ao espalhamento de boas práticas e à melhora de indicadores em direção à média 

do grupo (GERRISH; SPREEN, 2017). 

Tradicionalmente, o benchmarking parte de uma iniciativa interna da 

organização buscando melhorar sua performance, processo que se assemelha ao 

isomorfismo mimético (HEEKS, 2008). Por outro lado, em razão de sua sofisticação, 

nem sempre o benchmarking é uma prática adotada em governos locais. Nesses 

casos, a vontade organizacional de adotar as melhores práticas não ganha 

contornos práticos em razão da falta de informações.  

Em outras situações, o benchmarking pode ser fruto de estudos realizados 

por atores externos, resultando num processo simultâneo de isomorfismo mimético 

e coercitivo. 

Nesses casos, pode-se dizer que ocorre a doação de ferramentas de 

benchmarking, como rankings, que podem auxiliar a organização recebedora a 

realizar mudanças internas, tornando-a mais competitiva (KROMIDHA, 2012).  Essa 

doação ocorre, por exemplo, quando a organização é avaliada no contexto de um 

ranking por uma instituição externa (KROMIDHA, 2012). 

A doação de ferramentas de benchmarking, apesar de não afastar a 

necessidade de um aprendizado interno (KROMIDHA, 2012), auxilia governantes a 

fazer avaliações retrospectivas, comparando o desempenho passado de suas 

instituições, e também a tomar decisões sobre prioridades e direções para o 

processo de desenvolvimento tecnológico (HEEKS, 2008).  

É muito comum o uso de indicadores compostos (ou índices) no processo de 

benchmarking de países. Os indicadores compostos são formados por indicadores 

individuais agregados de acordo com um modelo do conceito multidimensional que 

está sendo medido (FREUDENBERG, 2003). 
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Nesse processo, os indicadores compostos são valiosos porque conseguem 

integrar grande quantidade de informação em formato facilmente compreensível 

para o público geral (FREUDENBERG, 2003).  

Organizações internacionais, como a Organization for Economic Co-

operation and Development (OECD), produzem uma ampla variedade de 

indicadores compostos com o objetivo de ranquear os países de acordo com um 

conceito. Por isso, a melhoria na construção desses indicadores é uma importante 

questão de pesquisa (GRECO et al., 2019; MUNDA; NARDO, 2003)  

Um exemplo no campo da transparência é o Índice de Percepção da 

Corrupção, criado pela entidade Transparência Internacional, no qual os países são 

ranqueados por um indicador composto que representa a percepção de corrupção 

(TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2018). 

Os indicadores compostos de transparência que avaliam municípios e 

estados brasileiros exercem um papel semelhante aos indicadores produzidos por 

instituições internacionais, com a diferença que a unidade de avaliação não é um 

país, mas estados e municípios. No entanto, propiciam igualmente a ocorrência de 

um processo de benchmarking dentro das entidades subnacionais comparadas. 

  

2.8 A relação entre transparência e acessibilidade 
 

Os indicadores compostos de transparência utilizados no Brasil comumente 

utilizam os critérios determinados na LAI para definir indicadores individuais. Esses 

indicadores individuais são então agregados, formando um indicador composto de 

transparência que é utilizado para o ranqueamento das entidades governamentais 

avaliadas. A LAI funciona, portanto, como um modelo para a criação dos indicadores 

de transparência. Esse uso está em conformidade com estudos que reconhecem a 

importância da LAI para o avanço da transparência no Brasil (MICHENER, 2011a). 

A acessibilidade insere-se nesse contexto como um dos critérios definidos 

pela LAI e que devem ser obedecidos por entidades públicas. A LAI expressamente 

prevê que os sites mantidos pelos órgãos públicos devem ser acessíveis para 

pessoas com deficiência (art. 8o, §3o, VIII) e menciona que devem ser seguidas as 

diretrizes de outras normas que determinam a acessibilidade dos serviços públicos, 

como a Lei nº 10.098/2000 (BRASIL, 2000) e o Decreto Legislativo nº 186/2008 

(BRASIL, 2008). 
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Apesar de estar ligada à transparência, a acessibilidade é importante não 

somente nesse contexto, mas para todos os serviços públicos. A lei reconhece a 

necessidade de garantir a acessibilidade para que pessoas com deficiências 

possam exercer todos os seus direitos.  

Uma vez determinada a relação entre acessibilidade e transparência, é 

necessário definir claramente o conceito de acessibilidade, pois um arcabouço 

teórico robusto é o ponto de partida para a construção de indicadores compostos. 

 

2.9 O que é acessibilidade? 
 

A acessibilidade refere-se à característica do desenho que possibilita que 

pessoas com deficiência interajam com objetos, serviços ou produtos (HENRY; 

ABOU-ZAHRA; BREWER, 2014). 

No ordenamento jurídico brasileiro, a acessibilidade está definida no art. 3º, 

inciso I da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, também conhecida como Lei 

Brasileira de Inclusão, como sendo:  

 

[...] a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança 
e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 
transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 
tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, 
de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na 
rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 
2015). 

 

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

afirma que a acessibilidade é importante para possibilitar às pessoas com 

deficiência o pleno gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, 

viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida 

(UNITED NATIONS, 2006). 

A acessibilidade visa permitir às pessoas com deficiência uma participação 

em nível de igualdade com os demais. Por sua vez, a pessoa com deficiência, o 

destinatário da acessibilidade, é definida pela Lei Brasileira de Inclusão como 

  

[...] aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 
de condições com as demais pessoas (BRASIL, 2015). 
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Segundo o W3C Brasil (2018), braço brasileiro do órgão internacional 

dedicado à promoção da acessibilidade na web, a definição de pessoa com 

deficiência da Lei Brasileira de Inclusão está fundamentada em três características: 

 

A primeira delas é que o impedimento é de longo prazo, de modo que a 
solução dos problemas decorrentes não pode ser postergada nem 
contornada provisoriamente. Requer, portanto, uma solução permanente, 
sustentável e definitiva; 
A segunda característica é que o impedimento não é avaliado 
isoladamente, mas na interação com uma ou mais barreiras do ambiente. 
Isso significa que uma mesma deficiência pode ser muito severa, ou então 
não ser evidente. Ela vai depender das condições em que a pessoa vive, 
da acessibilidade do seu ambiente e do comportamento dos indivíduos que 
constituem a sociedade em que ela está inserida; 
A terceira característica é que o critério de equiparação não é mais o 
padrão da saúde física, relativo à sobrevivência e segurança da pessoa 
com deficiência, mas passa a considerar a sua participação plena e efetiva 
na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas (W3C 
BRASIL, 2018). 

 

Uma vez definido o conceito, é importante estabelecer algumas distinções: 

acessibilidade não é o mesmo que usabilidade. A usabilidade é a característica do 

serviço ou produto de ser efetivo, eficiente e satisfatório, mas não tem seu foco em 

pessoas portadoras de necessidades especiais, como é o caso da acessibilidade. 

A usabilidade e a acessibilidade se relacionam e, em muitos casos, o 

desenvolvimento de tecnologias de acessibilidade trouxe benefícios ao público 

geral. Um exemplo são as tecnologias assistivas desenhadas para que pessoas 

com pouca visão possam acessar a web, que inspiraram a tecnologia que permite 

que dispositivos com telas reduzidas, como smartphones, mostrem corretamente o 

conteúdo da página. Mas é importante continuar mantendo o foco do termo 

acessibilidade nas pessoas com deficiência, para garantir que suas necessidades 

sejam atendidas e não se percam em uma discussão maior (HENRY; ABOU-

ZAHRA; BREWER, 2014). 

A Lei de Acesso à Informação também criou critérios para a usabilidade de 

sites governamentais, tais como conter ferramenta de pesquisa, uso de linguagem 

de fácil compreensão, possibilidade de gravação de relatórios, uso de formatos não 

proprietários, possibilidade do acesso automatizado, divulgação da estrutura da 

informação, garantia de autenticidade, integridade e atualidade dos dados (art. 8o, 

§3o). Mas diante da distinção entre usabilidade e acessibilidade, esses critérios 

fogem do escopo deste trabalho. 
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Assim, a busca pela acessibilidade na web constitui-se principalmente de 

cuidados a serem tomados desde o processo de desenho até o desenvolvimento e 

a edição de sites, com o objetivo de possibilitar igual acesso a informações e 

funcionalidades a todos os usuários, independentemente de suas condições.  

Um exemplo de acessibilidade é o cuidado de fornecer textos alternativos às 

imagens exibidas no código HyperText Markup Language (HTML), ajudando os 

leitores cegos a entender o seu significado. 

Nesse processo, a harmonização das técnicas a serem utilizadas na 

produção de conteúdo é essencial para garantir um funcionamento consistente das 

tecnologias disponíveis.  

 

2.10 A avaliação de acessibilidade em rankings de transparência 
 

Na falta de um órgão central para fiscalizar a implantação da LAI, os rankings 

formados a partir de indicadores compostos têm exercido um papel importante para 

a melhoria dos níveis de transparência no Brasil. Alguns desses rankings funcionam 

no nível regional, e poucos no nível nacional. Entre os rankings com abrangência 

nacional, dois se destacam pela sua repercussão: o Ranking Nacional de 

Transparência, criado pelo Ministério Público Federal (MPF, 2019), e a Escala Brasil 

Transparente, criada pela Controladoria Geral de União (CGU, 2019) 

O Ranking Nacional de Transparência foi elaborado pelo Ministério Público 

Federal e avaliou a transparência ativa de 5.568 prefeituras nas 27 unidades 

federativas. Esse levantamento avaliou se prefeituras e governos estaduais 

cumpriram certas exigências legais referentes à transparência ativa. Foram 

realizadas duas edições: a primeira ocorreu entre os dias 08/09/2015 e 09/10/2015, 

com divulgação em 09/12/2015. Na segunda edição, os dados foram coletados 

entre 11/04/2016 e 27/05/2016. Os dados das avaliações realizadas pelo Ranking 

Nacional de Transparência estão disponíveis no site do Ministério Público Federal1. 

A Escala Brasil Transparente é um levantamento do nível de transparência 

passiva das prefeituras e governos estaduais realizado pela Controladoria Geral da 

União (CGU). Já foram realizadas três edições; não são avaliados todos os 

                                            
1 http://combateacorrupcao.mpf.mp.br/ranking 
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municípios, apenas as capitais dos estados e uma amostra aleatória dos demais 

municípios. Os dados estão disponíveis no site do projeto2. 

Ocorre que uma pesquisa que comparou esses e outros indicadores 

compostos de transparência com as obrigações legais previstas na LAI verificou 

que nenhum desses indicadores incluía a avaliação da acessibilidade (KLEIN; 

FREIRE, 2017). 

Há, porém, indicadores cuja metodologia utilizada inclui avaliações de 

acessibilidade, mas frequentemente a acessibilidade é definida de forma ampla e 

conceitualmente mesclada com o conceito de usabilidade. Um exemplo disso é o 

Índice de Transparência da Administração Pública (ITP) desenvolvido pelo Tribunal 

de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR, 2019). O ITP foi elaborado para avaliar 

a transparência dos órgãos públicos, cujo instrumento de avaliação possui uma 

seção específica para acessibilidade, em que questões relativas à acessibilidade 

(contraste da tela, teclas de atalho) estão agrupadas com itens mais ligados à 

usabilidade (existência de uma seção para perguntas frequentes e ferramenta de 

pesquisa). 

Assim, verifica-se que no âmbito dos indicadores de transparência no Brasil, 

a acessibilidade é comumente deixada de lado ou é utilizada de forma pouco 

precisa. Por isso, é importante estabelecer parâmetros para a inclusão da variável 

acessibilidade em indicadores de transparência. 

Um ponto de partida nesse sentido é a construção de índices compostos 

considerando os parâmetros mundialmente reconhecidos, tais como os 

estabelecidos pela OECD (2008). 

Em suas recomendações para a construção de indicadores compostos, a 

OECD recomenda que a seleção dos indicadores individuais deve buscar maximizar 

a qualidade do resultado final e, para isso, é necessário analisar se esse indicador 

possui as seguintes características: relevância, acurácia, pontualidade, 

acessibilidade, interpretabilidade e coerência (OECD, 2008). Essas características 

estão conceituadas e resumidas no quadro 2. 

 

Quadro 2: Dimensões de qualidade de variáveis de indicadores compostos 

Dimensão Conceito 
Relevância Análise qualitativa derivada do arcabouço teórico que determina se a 

                                            
2 https://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica/escala-brasil-transparente 
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variável contribui para o resultado final desejado. 

Acurácia 
O grau em que a variável estima ou descreve corretamente aquilo 
para o qual foi desenhada para medir. 

Pontualidade 
Tempo entre a disponibilidade do dado e a ocorrência do fenômeno 
que ele descreve. 

Acessibilidade 
O grau em que os dados podem ser prontamente localizados e 
acessados de suas fontes originais. 

Interpretabilidade 
A facilidade de o usuário entender, usar e analisar corretamente os 
dados. 

Coerência 
O grau em que os dados são logicamente conectados e mutuamente 
consistentes. Por exemplo, os dados devem manter sua coerência no 
tempo e entre diferentes sujeitos. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de recomendações da OECD (2008). 

 

O peso de indicadores pode ter um efeito significativo em rankings. Existem 

muitas técnicas para atribuição de pesos, algumas baseadas exclusivamente em 

estatísticas e outras baseadas na opinião de especialistas, mas, 

independentemente do método, os pesos são, em essência, julgamentos de valor 

(OECD, 2008).  

Cada método tem seus prós e contras, que devem ser considerados pelo 

autor do ranking. A escolha de pesos, em última análise, depende do objetivo e das 

características do indicador a ser construído.  

Não está no escopo deste trabalho discutir qual peso deve ser dado à 

acessibilidade na elaboração de rankings de transparência; por isso, recomenda-se 

que essa atribuição de pesos seja realizada considerando processos reconhecidos 

na literatura. Contudo, o processo de atribuir pesos pode ser facilitado com a 

utilização de algoritmos que facilitam a aplicação das recomendações da OECD, 

como, por exemplo, o software Compind (VIDOLI; FUSCO, 2018).  

Portanto, o desenvolvimento de método para a coleta de dados de 

acessibilidade web pode contribuir para a qualidade geral dos indicadores 

compostos de transparência.  

 

2.11 Os principais indicadores de transparência no Brasil 
 

O instrumento utilizado pelo Ministério Público Federal foi desenvolvido pela 

Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA, 

2017). A ENCCLA pode ser descrita como uma rede de articulação de órgãos 
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públicos brasileiros cujo objetivo é a formulação de políticas públicas voltadas ao 

combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, e que se organiza em ações anuais, 

que seus membros se comprometem a seguir (ENCCLA, 2018) 

Na Reunião Plenária da ENCCLA, realizada em Teresina (PI), entre os dias 

18 e 21 de novembro de 2014, foi acordada a seguinte ação para o ano de 2015: 

 

Ação 4: Estabelecer estratégia articulada de fomento, monitoramento e 
cobrança do cumprimento da Lei nº 12.527/2011, em relação à 
transparência ativa e passiva. 
Coordenador: CGU 
Colaboradores: Ajufe, AMB, Câmara dos Deputados, Bacen, CNMP, CNJ, 
DPF, FPCC-RS, MJ/CONJUR, MPF, MPPR, MPRJ, MPSP, SLTI/MPOG, 
STN/MF e TCU (ENCCLA, 2018). 

 

A ENCCLA considerou um sucesso a ação, como fica claro no resultado 

anotado no histórico de ações: 

 

Elaboração da Métrica de transparência da ENCCLA, que resultou na 
possibilidade de se estabelecer rankings de transparências dos municípios 
brasileiros. O trabalho de avaliação, bem como o de organização do 
ranking, se deu por parte do Ministério Público Federal, com importantes 
avanços da avaliação de 2015 para a de 2016, denotando o impacto da 
Ação [...] (ENCCLA, 2018). 

 

Mais concretamente, o resultado da ação consiste no instrumento elaborado 

pela ENCCLA e utilizado pelo Ministério Público Federal na realização do Ranking 

Nacional de Transparência. Os critérios de avaliação utilizados nesse instrumento 

e os respectivos pesos na nota final de avaliação foram transcritos na tabela 1. 

 

Tabela 1: Formulário de avaliação elaborado pela ENCCLA 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO PESO 
TRANSPARÊNCIA ATIVA 

1 - O ente possui informações sobre transparência na internet? 2 
2 - O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à 
informação? 

2 

RECEITA 
3 - Há informações sobre a receita nos últimos seis meses, incluindo natureza, valor de 
previsão e valor arrecadado? 

10 

DESPESA 
4- As despesas apresentam dados dos últimos seis meses, contendo: 
Valor do empenho 4 
Valor da liquidação 3 
Valor do pagamento 4 
Favorecido 4 
LICITAÇÕES E CONTRATOS 
5 - O site apresenta dados nos últimos seis meses, contendo: 
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Íntegra dos editais de licitação 4 
Resultado dos editais de licitação (vencedor é suficiente) 3 
Contratos na íntegra 3 
6 - O ente divulga as seguintes informações concernentes a procedimentos licitatórios com 
dados dos últimos seis meses? 
Modalidade 1 
Data 1 
Valor 1 
Número/ano do edital 1 
Objeto 1 
RELATÓRIOS 
7 - O site apresenta: 
As prestações de contas (relatórios de gestão) do ano anterior  2 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) dos últimos seis meses 3 
Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos seis meses 3 
Relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, 
atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes 

2 

8 - O site possibilita a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, abertos 
e não proprietários, tais como planilhas e texto (CSV), de modo a facilitar a análise das 
informações? 

2 

TRANSPARÊNCIA PASSIVA/LAI 
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO – SIC 
9 - Possibilidade de entrega de um pedido de acesso de forma presencial 
Existe indicação precisa no site de funcionamento de um Serviço de Informações ao 
Cidadão (SIC) físico? 

1 

Há indicação do órgão 1 
Há indicação de endereço 1 
Há indicação de telefone 1 
Há indicação dos horários de funcionamento 1 
SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO e-SIC 
10 - Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (e-SIC)? 8 
11 - Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação? 7 
12 - A solicitação por meio do e-SIC é simples, ou seja, sem a exigência de itens de 
identificação do requerente que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação, tais 
como: envio de documentos, assinatura reconhecida, declaração de responsabilidade, 
maioridade? 

5 

DIVULGAÇÃO DA ESTRUTURA E FORMA DE CONTATO 
13 - No site está disponibilizado o registro das competências e estrutura organizacional 
do ente? 

2 

14 - O portal disponibiliza endereços e telefones das respectivas unidades e horários de 
atendimento ao público? 

2 

BOAS PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA 
15 - Há divulgação de remuneração individualizada por nome do agente público? 10 
16 - Há divulgação de diárias e passagens por nome de favorecido e constando, data, 
destino, cargo e motivo da viagem? 

5 

TOTAL 100 
Fonte: (ENCCLA, 2017) 

 

A primeira coluna apresenta os itens avaliados, aos quais o pesquisador, 

após acessar o portal, deveria responder de forma binária. Na segunda coluna, está 

listado o peso de cada item na nota final do ente avaliado. O peso de cada item na 

avaliação final foi determinado pela ponderação dos pesos atribuídos a cada item 

por representantes da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), da Controladoria 



37 
 

Geral da União (CGU), da Associação dos Tribunais de Contas dos Estados 

(ATRICON), do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e do Tribunal de 

Contas da União (TCU) (ENCCLA, 2017).  

Com o formulário, também foi criado um documento chamado “Guia Sintético 

de Aplicação da Métrica de Transparência” para auxiliar o avaliador no 

preenchimento do formulário (ENCCLA, 2016).  

De posse dessas informações, foi possível verificar quais obrigações de 

transparência ativa não foram avaliadas pelo formulário criado pela ENCCLA.  

 

2.12 A escolha do padrão de normas de acessibilidade 
 

Foram criados no mundo diversos padrões técnicos que visam garantir a 

acessibilidade, sendo o padrão técnico mais amplamente utilizado o Web Content 

Accessibility Guidelines (WCAG), que foi desenvolvido pelo World Wide Web 

Consortium (W3C)3. 

O WCAG elenca um conjunto de recomendações que tem como objetivo 

tornar o conteúdo web mais acessível para pessoas com deficiência – cegueira e 

baixa visão, surdez e baixa audição, dificuldades de aprendizagem, limitações 

cognitivas, limitações de movimentos, incapacidade de fala e fotossensibilidade – e 

aos utilizadores em geral. O W3C é uma organização internacional formada por 

mais de 400 empresas, órgãos governamentais e organizações independentes, 

dirigida por Tim Berners-Lee, o inventor da web (FÁBIO, 2018). O W3C busca 

estabelecer padrões para a criação e a interpretação de conteúdos para a web; seus 

membros incluem gigantes da tecnologia, como Google, Facebook e Mozilla (W3C, 

2019a). 

O W3C inclui entre seus princípios o desenvolvimento da web para todos, 

independentemente de hardware, software e infraestrutura de rede utilizados, 

idioma, cultura, localização geográfica ou capacidade física e mental (W3C, 2019b); 

possui um grupo de trabalho dedicado à acessibilidade chamado Web Accessibility 

Initiative (WAI). 

                                            
3 https://www.w3.org/ 
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O WCAG 2.1 (W3C, 2019e) é a versão mais atual das diretrizes de 

acessibilidade criadas pelo W3C e foi escrito na forma de um conjunto de 

declarações testáveis e que não são orientadas para uma tecnologia específica. 

O WAI também aprovou o protocolo Accessible Rich Internet Applications 

(WAI-ARIA), que é um conjunto de normas desenhadas para permitir que o 

desenvolvedor web indique o comportamento e a estrutura informacional da página, 

auxiliando o funcionamento de ferramentas especiais de acessibilidade, como, por 

exemplo, leitores Braile (W3C, 2019c).  

Os padrões WAI-ARIA não alteram o comportamento ou a aparência da 

página para usuários que não utilizam essas tecnologias especiais, mas seu uso 

incorreto pode ocasionar o mau funcionamento, tornando a página totalmente 

inacessível. 

 

2.13 O modelo de acessibilidade em governo eletrônico 
 

De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, entidades governamentais e 

empresas devem seguir as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade 

adotadas internacionalmente (BRASIL, 2015). 

Mas antes da edição da Lei Brasileira de Inclusão, já existia um padrão de 

acessibilidade criado pelo governo federal: o Modelo de Acessibilidade em Governo 

Eletrônico (eMAG) (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2019).  

Há uma aparente contradição, já que a lei determina a adoção de padrões 

internacionais enquanto o governo federal utiliza um padrão específico para o Brasil.  

O Ministério do Planejamento justifica a criação do  eMAG dizendo que ele é 

compatível com o WCAG e não exclui nenhuma boa prática recomendada pelo W3C 

(MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2019). Portanto, por esse prisma seria necessário 

seguir não só as regras do eMAG, mas também aplicar o WCAG. Efetivamente, em 

vários pontos, o eMAG faz referência ao WCAG.  

Para elaborar um indicador de acessibilidade de forma automatizada, é 

essencial ter boas ferramentas à disposição. Por isso, é importante observar que há 

poucos softwares que fazem a verificação de conformidade com o modelo eMAG. 

Em uma busca, usando o motor do Google, por ferramentas compatíveis com o 

eMAG, apenas duas foram encontradas: o Avaliador e Simulador de Acessibilidade 
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em Sítios (ASES), desenvolvido pelo próprio governo federal (MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, [s.d.]), e o DaSilva (DASILVA, [s.d.]). 

Também é importante observar que pesquisas que compararam o eMAG ao 

WCAG concluíram, em relação ao modelo brasileiro, que  “não seguiram na íntegra 

todas as recomendações da W3C”  (TANGARIFE; MONT’ALVÃO, 2005) e que “as 

recomendações propostas pelos dois padrões apresentam poucas diferenças, 

indicando que o padrão internacional se adequa às necessidades nacionais” (BACH 

et al., 2009). 

Em resumo, o eMAG foi criado para ser um complemento ao WCAG, sem a 

pretensão de substitui-lo; há, inclusive, trechos em que o eMAG faz referência direta 

às normas do W3C. Por esse motivo, não é recomendável avaliar a acessibilidade 

dos portais governamentais exclusivamente com base em normas técnicas 

incompletas. O quadro 3 apresenta a comparação entre os padrões WCAG e eMAG. 

 

Quadro 3: Comparação de padrão técnico de acessibilidade 

Características WCAG eMAG 
Criador W3C Governo Federal 

Softwares de avaliação 123 2 
Aceitação internacional Sim Não 

Público alvo Toda a Web Administração Pública Federal 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações da W3C (W3C, 2019e) e do Ministério da 
Economia (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2019). 

 

Por essas razões, neste trabalho, foram adotados os padrões desenvolvidos 

pelo W3C como referência para a avaliação da acessibilidade de sites de 

prefeituras. 

 

2.14 Síntese do referencial teórico 
 

O quadro 4 sintetiza o referencial teórico para referência no decorrer da 

pesquisa. 

 

Quadro 4: Síntese do referencial teórico 

Tema Contribuição para o objetivo Autores 

Transparência 
Explicar a importância da 
transparência numa perspectiva 
neoinstitucionalista 

(HOLZNER, 2007; ALBU; 
FLYVERBOM, 2016; STIGLITZ, 
1999; LAMMING et al., 2001; 
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HEIMSTÄDT, 2017; 
EISENHARDT, 1989) 

Lei de Acesso à 
Informação 

Explica como a lei é vista como um 
avanço para a transparência no 
Brasil e os desafios para sua 
implantação em municípios 

(FLORES, 2012; MICHENER et 
al., 2018; SEIFTER, 2018) 

Rankings 

Explicar o mecanismo de atuação 
de rankings para tornar 
instituições mais parecidas entre 
si por meio do conceito de 
isomorfismo 

(DIMAGGIO; POWELL, 1983) 

Explicar a importância dos 
rankings como ferramenta auxiliar 
no benchmarking  

(CAMP, 1989; KROMIDHA, 
2012; HEEKS, 2008; GERRISH; 
SPREEN, 2017) 

Indicadores 
compostos 

Explicar o conceito e o processo 
de formação de indicadores 
compostos a partir de indicadores 
individuais 

(MUNDA; NARDO, 2003; 
FREUDENBERG, 2003; 
GRECO et al., 2019) 

Identificar as características 
importantes para indicadores 
individuais 

(OECD, 2008) 

Acessibilidade 

Explicar por que indicadores de 
acessibilidade devem fazer parte 
de indicadores compostos de 
transparência 

(BRASIL, 2000, 2008, 2011; 
KLEIN; FREIRE, 2017) 
 

Conceito de acessibilidade 
(BRASIL, 2008; HENRY; ABOU-
ZAHRA; BREWER, 2014) 

Diferença entre acessibilidade e 
usabilidade 

(HENRY; ABOU-ZAHRA; 
BREWER, 2014) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3 METODOLOGIA 
 

Nesta seção, serão discutidos os aspectos e conceitos metodológicos que 

embasaram o desenvolvimento da pesquisa. A pesquisa será caracterizada quanto 

ao tipo, definição, método de coleta de dados, população, amostra e questionários 

utilizados e, em seguida, serão apresentados os procedimentos metodológicos.  

 

3.1 Classificação da pesquisa 
 

Creswell (2010) ressalta a importância de explicitar as concepções filosóficas 

da pesquisa, pois elas influenciam na prática. Para o autor, as concepções são 

crenças que guiam a ação. Nesse sentido, a presente pesquisa adota uma 

concepção filosófica reivindicatória (CRESWELL, 2010), defendendo uma agenda 

de ação para mudar a realidade de pessoas que podem estar marginalizadas. A 

discussão sobre o direito de acesso à informação e a acessibilidade no decorrer do 

referencial teórico insere-se nesse contexto.  

Uma das consequências de uma concepção reivindicatória é a necessidade, 

ao final do estudo, de propor uma agenda de ação para ajudar pessoas a se 

emancipar de restrições que limitam seu autodesenvolvimento e sua 

autodeterminação (CRESWELL, 2010). 

Do ponto de vista dos objetivos, a pesquisa é descritiva, pois tem o objetivo 

de descrever um fenômeno, a saber, a acessibilidade web das prefeituras 

brasileiras. Os resultados de pesquisas descritivas criam uma base de 

conhecimento que direcionam hipóteses de estudos subsequentes. 

A abordagem é quantitativa, pois os dados são analisados essencialmente 

em sua forma numérica.  

Quanto aos procedimentos, trata-se de um projeto de levantamento. 

Levantamentos buscam descrever quantitativamente a tendência de uma 

população ou fenômeno.  

Quanto ao corte, trata-se de um levantamento transversal, pois os dados 

representam um ponto específico no tempo através de observações estruturadas. 

A obra de Creswell (2010) foi usada como referência e a classificação da 

pesquisa está sumarizada no quadro 5. 
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Quadro 5: Classificação da pesquisa 

Concepções filosóficas Abordagem Objetivo Recorte Procedimentos 
Reivindicatória Quantitativa Descritiva Transversal Levantamento 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.2 Procedimentos metodológicos 
 

Para avaliar a acessibilidade dos sites, foram realizadas as etapas descritas 

na figura 2, as quais também estão descritas nas seções a seguir. 

 

Figura 2: Fluxograma dos procedimentos metodológicos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.2.1 População e amostra: definição das URL’s dos municípios 

 

Para demonstrar a viabilidade do método proposto, avaliou-se a 

acessibilidade das prefeituras dos municípios brasileiros. A amostra tem caráter 

censitário, pois englobou todas as prefeituras dos 5.570 municípios brasileiros.  

Um site na web, geralmente, é constituído de várias páginas; por isso, é 

importante definir quais delas serão avaliadas, pois restrições de tempo e recursos 

tornam inviável medir a acessibilidade de todas as páginas hospedadas para fins 

de elaboração de ranking. Seguindo os passos de pesquisas anteriores (SULLIVAN; 

MATSON, 2000), optou-se por avaliar apenas a página principal de cada prefeitura, 

pois essa é a porta de entrada do usuário para o conteúdo a ela subordinado. 
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Problemas de acessibilidade na página inicial são mais críticos, pois podem impedir 

o acesso até a outras páginas que não apresentam o mesmo problema de 

acessibilidade. 

No decorrer da pesquisa, observou-se que alguns municípios não possuem 

uma página principal, mas possuem uma página específica em que publicam as 

informações de divulgação obrigatória especificadas na Lei de Acesso à 

Informação. Geralmente, essas páginas estão hospedadas nos sites do governo 

estadual, de associações de municípios ou de empresas especializadas. 

É importante ressaltar que encontrar todos os endereços dos sites a serem 

avaliados foi um processo trabalhoso, visto que não foi encontrado um repositório 

com todos os endereços eletrônicos de todas as prefeituras brasileiras. Até mesmo 

o Ranking Nacional de Transparência, que avaliou todos os municípios do Brasil, 

não divulgou de forma tabular os endereços eletrônicos utilizados para realizar a 

avaliação.  

Assim, foi necessária uma etapa prévia para gerar uma lista de endereços 

eletrônicos das prefeituras brasileiras. Essa lista foi gerada seguindo os 

procedimentos abaixo para cada municipalidade: 

1) Definição de um endereço eletrônico obedecendo ao padrão recomendado 

pela CGU (2013): nome do município seguido de um ponto, seguido da sigla do 

estado, seguido de um ponto e, por fim, a expressão “gov.br” – por exemplo, 

nomedomunicipio.uf.gov.br. 

2) Tentativa de acesso do endereço definido na etapa 1 e também de variante 

que inclui o subdomínio “www”. Se o acesso foi realizado com sucesso, esse 

endereço foi definido como o endereço daquela prefeitura. 

3) Nos casos em que houve erro de acesso na etapa 2, procedeu-se a uma 

pesquisa no motor de pesquisa Google para tentar encontrar o site oficial da 

prefeitura. Se o site acessado foi encontrado e o acesso foi realizado com sucesso, 

esse endereço foi definido como o endereço daquela prefeitura. 

4) Nos casos em não foi encontrado o site oficial da prefeitura, mas foi 

encontrada página para divulgação de transparência hospedada pelo governo 

daquele estado ou por associação de município, considerou-se essa a página oficial 

do município.  

A coleta dos endereços dos sites dos municípios brasileiros ocorreu entre os 

dias 27/04/2019 e 17/05/2019. 
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3.2.2 Da ferramenta de avaliação 

 

Conforme discutido anteriormente, a avaliação de acessibilidade em sites de 

prefeituras brasileiras deve ter como critério as normas técnicas estabelecidas pelo 

W3C. Uma vez definido o conjunto de regras para avaliar a transparência, foi preciso 

escolher a ferramenta adequada para checar a aplicação dessas normas.  

O W3C mantém um catálogo com cerca de 127 ferramentas que avaliam a 

acessibilidade na web, detalhando as capacidades e características de cada uma 

delas (W3C, 2019d). A partir dessa lista, foram selecionadas apenas as ferramentas 

com licença open source, ou seja, softwares gratuitos, de código aberto e de livre 

distribuição (OPEN SOURCE INITIATIVE, 2019) e com interface de programação 

(API) para linha de comando. Essas características possibilitam que a avaliação de 

acessibilidade seja realizada em lotes e sem a intervenção humana, permitindo que 

a avaliação dos sites seja realizada em uma grande quantidade de endereços web 

em pouco tempo, como inicialmente proposto. 

Com estas características, restaram apenas três ferramentas na lista: 

AChecker (IDRC, 2019), axe-core (DEQUE LABS, 2019) e Pa11y (TEAM PA11Y, 

2019), que estão marcadas em destaque no quadro 6, que compara todas as 

ferramentas encontradas em relação a: se atendem ao WCAG 2.0+; se são open 

source; se possuem relatório; e se há API disponível para ser usada. 

 

Quadro 6: Comparativo entre ferramentas de avaliação de acessibilidade web 

Software Desenvolvedor WCAG 
2.0+ 

Open 
Source 

Relatório API 

A-Tester Evaluera Ltd ✗ ✗ ✓ ✗ 
A11Y Color Contrast 
Accessibility Validator 

A11Y Company ✓ ✗ ✓ ✗ 

A11Y Compliance Platform Bureau of Internet 
Accessibility 

✓ ✗ ✓ ✗ 

a11y-checker Muhannad Abdelrazek ✓ ✓ ✓ ✗ 
a11y.css Gaël Poupard ✗ ✓ ✗ ✗ 
a11yTools Extension for 
Safari macOS 

Paul J. Adam ✓ ✗ ✓ ✗ 

a11yTools for iOS PaulJAdam.com ✓ ✗ ✗ ✗ 
AATT (Automated 
Accessibility Testing Tool) 

PayPal ✓ ✓ ✓ ✗ 

Access Alchemy Level Access ✓ ✗ ✗ ✗ 
Access Analytics Level Access ✓ ✗ ✓ ✗ 
Access Assistant 
Community Edition 

Level Access ✓ ✗ ✓ ✗ 
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Software Desenvolvedor WCAG 
2.0+ 

Open 
Source 

Relatório API 

Access Continuum Level Access ✓ ✗ ✓ ✓ 
Access Continuum 
Community Edition 

Level Access ✓ ✗ ✓ ✓ 

Access Valida tu Sitios Hearcolors ✓ ✗ ✓ ✗ 
Accessibility Bookmarklets University of Illinois and 

Pixo 
✓ ✓ ✗ ✗ 

Accessibility Checker CKSource ✓ ✗ ✗ ✗ 
Accessibility Checklist Elsevier ✓ ✗ ✗ ✗ 
Accessibility color wheel Giacomo Mazzocato ✓ ✓ ✗ ✗ 
Accessibility Developer 
Tools 

Google Accessibility ✓ ✓ ✓ ✗ 

Accessibility Insights for 
Web 

Microsoft ✓ ✓ ✓ ✗ 

Accessibility Viewer The Paciello Group ✓ ✗ ✗ ✗ 
Accessible Brand Colors Use All Five, inc. ✓ ✗ ✓ ✗ 
Accessible Colour 
Evaluator 

daprlab ✓ ✗ ✗ ✗ 

Accessible Email Measuremail ✓ ✗ ✓ ✗ 
AccessIn Digital Accessibility 

Centre 
✓ ✗ ✗ ✗ 

AccessLint AccessLint ✓ ✗ ✓ ✗ 
AccessLint CI Thoughtbot, Inc ✓ ✗ ✓ ✗ 
AccessMonitor Fundação para a Ciência 

e a Tecnologia, IP 
✓ ✗ ✓ ✗ 

Ace DASY Consortium ✓ ✓ ✓ ✗ 
AChecker Inclusive Design 

Research Centre 
✓ ✓ ✓ ✓ 

Acrobat XI Pro Adobe ✓ ✗ ✓ ✗ 
aDesigner Eclipse Accessibility 

Tools Framework 
(ACTF) Project 

✓ ✓ ✓ ✗ 

AInspector Sidebar University of Illinois at 
Urbana-Champaign 

✓ ✓ ✓ ✗ 

Amaze Deque Systems, Inc. ✓ ✗ ✗ ✗ 
AMP (The Accessibility 
Management Platform) 

Level Access (Formerly 
SSB BART Group) 

✓ ✗ ✓ ✗ 

AQA UsableNet ✓ ✗ ✓ ✗ 
ARC (Accessibility 
Resource Center) 

The Paciello Group ✓ ✗ ✓ ✗ 

ARC Toolkit The Paciello Group ✓ ✗ ✗ ✗ 
ARIA Validator for Chrome Rick Brown ✗ ✗ ✗ ✗ 
Asqatasun Asqatasun.org ✓ ✓ ✓ ✗ 
ATbar University of 

Southampton 
✓ ✓ ✗ ✗ 

aXe - accessibility testing, 
auditing javascript library 

Deque Systems, Inc. ✓ ✓ ✓ ✓ 

aXe Chrome Plugin Deque Systems, Inc. ✓ ✗ ✓ ✗ 
aXe Coconut Chrome 
Plugin 

Deque Systems, Inc. ✓ ✗ ✓ ✗ 

aXe FireFox Plugin Deque Systems, Inc. ✓ ✗ ✗ ✗ 
Bookmarklets for 
Accessibility Testing 

Paul J. Adam ✓ ✓ ✗ ✗ 

callas pdfGoHTML callas software GmbH ✗ ✗ ✗ ✗ 
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Software Desenvolvedor WCAG 
2.0+ 

Open 
Source 

Relatório API 

CheckMyColours Giovanni Scala ✓ ✗ ✓ ✗ 
ChromeLens Nishita Wojnar ✓ ✓ ✗ ✗ 
CKSource Accessibility 
Checker 

CKSource ✓ ✓ ✗ ✗ 

Color Chek for ADA image 
compliance 

Off-Site Services ✓ ✗ ✓ ✗ 

Color Oracle Bernhard Jenny ✗ ✓ ✗ ✗ 
ColorTester Alfasado Inc. ✓ ✗ ✗ ✗ 
Colour Contrast 
Determinator 

Vision Australia ✓ ✗ ✗ ✗ 

CommonLook Office 
Professional 

NetCentric Technologies ✗ ✗ ✓ ✗ 

CommonLook PDF Global 
Access 

NetCentric Technologies ✓ ✗ ✓ ✗ 

Compliance Sheriff Cryptzone ✓ ✗ ✓ ✗ 
COMPLYFirst Professional Odellus Corporation ✓ ✗ ✓ ✗ 
Contrast checker Jorge Rumoroso ✓ ✗ ✓ ✗ 
Contrast Checker (Website) Acart ✓ ✗ ✗ ✗ 
Contrast-A Das Plankton ✓ ✗ ✗ ✗ 
Contrast-Finder Tanaguru ✓ ✓ ✓ ✗ 
Cynthia Says Cryptzone ✓ ✗ ✗ ✗ 
DaSilva Acessibilidade Brasil ✓ ✗ ✓ ✗ 
Document Accessibility 
Toolbar (DAT) 

Vision Australia ✓ ✗ ✗ ✗ 

DubBot DubBot ✓ ✗ ✓ ✗ 
DYNO Mapper Indigo Design Company 

LLC 
✓ ✗ ✓ ✗ 

EqualWeb EqualWeb ✓ ✗ ✓ ✗ 
examinator Carlos Benavidez ✓ ✗ ✓ ✗ 
Free Web Accessibility 
Check 

AlumniOnline Web 
Services 

✓ ✗ ✓ ✗ 

Fresh Consulting WCAG 
2.0 Linter 

Fresh Consulting ✓ ✓ ✓ ✗ 

Functional Accessibility 
Evaluator 2.0 

University of Illinois at 
Urbana-Champaign 

✓ ✓ ✓ ✗ 

GUI508 Larry Conklin/GitHub ✓ ✓ ✓ ✗ 
HeadingsMap Jorge Rumoroso ✓ ✗ ✓ ✗ 
HERA-FFX Fundación Sidar ✓ ✓ ✓ ✗ 
HTML Validator for Firefox Marc Gueury ✗ ✓ ✓ ✗ 
HTML_CodeSniffer Squiz ✓ ✓ ✓ ✗ 
IBM DAP - Dynamic 
Assessment Plugin for 
Chrome Developer Tools 

IBM Accessibility 
Research 

✓ ✗ ✓ ✗ 

JAWS Inspect The Paciello Group ✗ ✗ ✗ ✗ 
Juicy Studio Toolbar Gez Lemon ✓ ✗ ✓ ✗ 
Little Forest index (LFi) Little Forest ✓ ✗ ✓ ✗ 
Make-Sense Make-Sense ✓ ✗ ✓ ✗ 
MAUVE Accessibility 
Validator 

Human Interfaces in 
Information Systems 
Laboratory - ISTI-CNR 

✓ ✗ ✓ ✗ 

Mobile Web Accessibility 
Checker 

UserLight Ltd ✓ ✗ ✓ ✗ 
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Software Desenvolvedor WCAG 
2.0+ 

Open 
Source 

Relatório API 

Monsido Web Governance 
Platform 

Monsido Inc. ✓ ✗ ✓ ✗ 

MoutValid Macmout, Inc. ✓ ✗ ✓ ✗ 
NerdeFocus Ugi Kutluoglu ✓ ✓ ✗ ✗ 
No Coffee -- Vision 
Simulator for Chrome 

Aaron Leventhal ✗ ✗ ✗ ✗ 

Online-Utility.org Document 
Readability Test Tool 

Online-Utility.org ✗ ✗ ✗ ✗ 

Opquast desktop Opquast ✓ ✓ ✓ ✗ 
Opquast Reporting Opquast ✓ ✗ ✓ ✗ 
OWA Universidad Politécnica 

Salesiana - Ecuador 
✓ ✗ ✗ ✓ 

OzART AccessibilityOz ✓ ✗ ✓ ✗ 
Pa11y Nature Publishing Group ✓ ✓ ✓ ✓ 
PAC: PDF Accessibility 
Checker 2.0 

Access for all ✗ ✗ ✓ ✗ 

PACT People Tech Group ✓ ✗ ✗ ✗ 
PEAT - Photosensitive 
Epilepsy Analysis Tool 

Trace R & D Center, 
University of Wisconsin-
Madison 

✗ ✗ ✓ ✗ 

Readability Grader Jellymetrics ✓ ✗ ✗ ✗ 
Reading Effectiveness Tool Clear Language and 

Design (CLAD) 
✗ ✗ ✗ ✗ 

Siteimprove Accessibility 
Checker for Chrome 

Siteimprove ✓ ✗ ✗ ✗ 

Siteimprove Intelligence 
Platform 

Siteimprove ✓ ✗ ✓ ✗ 

Sitemorse Sitemorse Ltd ✓ ✗ ✓ ✗ 
Sort site PowerMapper ✓ ✗ ✓ ✗ 
Tanaguru Tanaguru ✓ ✓ ✓ ✗ 
Tenon Tenon ✓ ✗ ✓ ✓ 
Tenon Check for Chrome Tenon LLC ✓ ✗ ✗ ✗ 
TestPage Jamal Mazrui ✓ ✓ ✓ ✗ 
The A11y Machine Liip ✓ ✓ ✓ ✗ 
Tingtun Accessibility 
Checker 

Tingtun ✓ ✓ ✓ ✗ 

Tingtun PDF Checker Tingtun ✓ ✓ ✓ ✗ 
tota11y Khan Academy ✗ ✓ ✗ ✗ 
Total Validator Total Validator ✓ ✗ ✓ ✗ 
UCDmanager jordisan ✓ ✗ ✓ ✗ 
uTester User1st ✓ ✗ ✓ ✗ 
Utilitia Validator Utilitia SP. z O.O. ✓ ✗ ✓ ✗ 
Vamolà Regione Emilia-

Romagna 
✓ ✓ ✓ ✗ 

Visolve Ryobi System Solutions ✗ ✗ ✗ ✗ 
Visual ARIA Bryan Garaventa ✗ ✓ ✗ ✗ 
WAVE WebAIM ✓ ✗ ✓ ✓ 
WCAG Compliance Auditor Funnelback ✓ ✗ ✓ ✗ 
Web Accessibility Checker Mads Kristensen ✓ ✓ ✓ ✗ 
Web Audit University of Nebraska – 

Lincoln 
✓ ✓ ✗ ✗ 

WorldSpace Assure Deque Systems, Inc. ✓ ✗ ✓ ✗ 
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Software Desenvolvedor WCAG 
2.0+ 

Open 
Source 

Relatório API 

WorldSpace Attest Deque Systems, Inc. ✓ ✗ ✓ ✗ 
WorldSpace Comply Deque Systems, Inc. ✓ ✗ ✓ ✗ 
WP ADA Compliance 
Check Plugin for Wordpress 

AlumniOnline Web 
Services 

✓ ✗ ✓ ✗ 

www.forapp.org SCE ✗ ✗ ✓ ✗ 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações do W3C (2019d). 

 

Dentre essas três ferramentas, o axe-core apresenta uma grande vantagem 

para fins de comparabilidade dos resultados porque ele foi integrado ao software de 

auditorias de páginas web Lighthouse, que por sua vez foi adotado pelo HTTP 

Archive como ferramenta padrão de coleta de dados (HTTP ARCHIVE, 2019b). 

O Lighthouse é um software open source, gratuito, desenvolvido e mantido 

pelo Google para executar uma série de testes em páginas web gerando um 

relatório de desempenho. Os testes de acessibilidade do Lighthouse são realizados 

através do axe-core (DEQUE LABS, 2017). 

O HTTP Archive é uma organização que coleta e disponibiliza dados 

históricos sobre o desempenho em mais de quatro milhões sites entre as páginas 

mais populares. O HTTP Archive tem o objetivo de subsidiar pesquisadores e 

ilustrar quantitativamente a evolução da web. Entre os dados coletados, há 

avaliações de acessibilidade utilizando o Lighthouse (HTTP ARCHIVE, 2019a).  

O relatório gerado pelo Lighthouse contém a lista de erros de acessibilidade 

encontrados na página e também uma nota geral para a acessibilidade da página 

no intervalo de 0 a 1. A lista das checagens efetuadas e o peso estão detalhados 

na página do projeto (GOOGLE, 2019b). 

O fornecimento de uma nota final já ponderada permite que essa nota seja 

diretamente utilizada na elaboração do indicador de transparência, retirando do 

elaborador do indicador a responsabilidade de atribuir pesos e ponderações, 

principalmente quando a acessibilidade não é o tema central avaliado. Permite 

também que os resultados sejam comparáveis a outras avaliações realizadas com 

a mesma ferramenta. 

Por outro lado, o relatório detalhado indicando os resultados de cada 

checagem fornece informações que auxiliam os responsáveis pelos sites avaliados 

a entender o motivo da nota atribuída e a corrigir as falhas encontradas.  

Em razão da possibilidade de comparar os resultados desta pesquisa com a 

série histórica do HTTP Archive, neste trabalho será adotada a nota de 
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acessibilidade atribuída pelo Lighthouse como indicador de acessibilidade nas 

páginas web avaliadas. 

 

3.2.3 Da coleta de dados de acessibilidade 

 

A avaliação da acessibilidade de uma determinada página web pode ser 

realizada através do Lighthouse de duas formas: usando a extensão para o 

navegador Chrome ou utilizando a interface de linha de comando (CLI). De uma 

forma ou de outra, podem ser gerados os mesmos relatórios, sendo que a escolha 

de um ou outro método vai depender de uma avaliação de praticidade.  

Usualmente, na elaboração de rankings de transparência, o pesquisador 

acessa a página web do órgão governamental para aferir a presença dos itens 

obrigatórios preenchendo um formulário próprio. A avaliação através da extensão 

permite que as informações referentes à transparência sejam coletadas nessa 

mesma oportunidade, de forma que a nota final atribuída pelo Lighthouse possa 

alimentar uma questão no formulário e que o relatório gerado possa ser salvo para 

eventuais consultas. Apesar de sua praticidade, essa abordagem tem a 

desvantagem de consumir tempo do pesquisador, porque ele precisa aguardar o 

Lighthouse fazer as avaliações. A Figura 33 (p. 51) mostra um exemplo de relatório 

gerado através do Lighthouse, em que a nota de acessibilidade atribuída foi de 0.56. 
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Figura 3: Tela do Lighthouse no modo extensão 

 
Fonte: Elaborado pelo autor utilizando software da Google (2019a) 

Na avaliação por meio da interface de linha de comando, é necessário obter 

previamente a lista de endereços eletrônicos (URL) a serem acessados. Essa lista 

pode, então, ser utilizada para criar comandos a fim de que o Lighthouse avalie 

todos os endereços automaticamente, sem nova interferência humana. Os 

comandos devem ser criados de acordo com a documentação do Lighthouse 

(GOOGLE, 2019a), resultando em comandos como esse:  

 

lighthouse http://unir.br --output=json --output-
path=relatorio_unir.json --chrome-flags="--no-sandbox -
-headless --disable-gpu”  

 

Os comandos são então inseridos na interface de linha de comando (CLI) do 
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sistema operacional em que o Lighthouse está instalado. No exemplo, seria avaliado 

o site da Universidade Federal de Rondônia e o relatório seria salvo no arquivo 

“relatório_unir.json” na pasta em que o programa foi acionado. No sistema 

operacional Microsoft Windows, esse processo pode ser realizado em lote usando 

arquivos do tipo “.bat” (MICROSOFT, 2019). A figura 4 demonstra o acionamento 

do Lighthouse por linha de comando no sistema operacional Windows e o início do 

processo de avaliação. 

 

Figura 4: Acionamento do Lighthouse pela linha de comando 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nessa abordagem, é necessária uma etapa posterior de extração e 

consolidação dos resultados a partir do relatório salvo pelo Lighthouse, mas esses 

procedimentos também podem ser automatizados, como será demonstrado na 

próxima seção.  

 

 

3.2.4 Da consolidação dos dados 
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Uma vez coletados os dados de acessibilidade, é necessária sua 

consolidação, já que o Lighthouse armazena cada relatório separadamente. Nessa 

etapa, utilizou-se a biblioteca Pandas (MCKINNEY; PANDAS TEAM, 2015), 

resultando numa tabela que relaciona o endereço do portal avaliado e o resultado 

dos testes de acessibilidade.  

 

 

3.2.5 Da análise dos resultados 

 

Uma vez consolidados, os resultados de acessibilidade serão analisados por 

meio de comparações com outras informações dos municípios. 

Como indicadores sociais e econômicos dos municípios, foram utilizados os 

dados do Perfil dos Municípios Brasileiros, elaborado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2019), e também os dados do Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, 2019), que é uma plataforma de 

consulta ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e a mais de 200 

indicadores de demografia, educação, renda, trabalho, habitação e vulnerabilidade, 

mantida pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com 

dados extraídos dos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 

Como indicador de transparência, será utilizada a última edição do Ranking 

Nacional de Transparência, realizada em 2016 (MPF, 2019). 

A análise compreenderá ainda o agrupamento dos conjuntos de dados por 

estados e regiões do Brasil, permitindo a análise de diferenças estaduais e regionais 

e a formação de grupos. Essa análise será baseada na descrição do conjunto de 

dados agrupados (mínimo, máximo, percentis e desvio padrão), na elaboração de 

mapas tendo por base as medianas e na elaboração de diagramas de caixas para 

analisar a variação dessas medianas. 

Para comparar a acessibilidade das prefeituras com a média geral da web, 

serão utilizados os dados do relatório de acessibilidade da web elaborado pelo  

HTTP Archive, mencionado anteriormente, que contém dados históricos sobre o 

desempenho em mais de quatro milhões de sites entre as páginas mais populares 

da internet (HTTP ARCHIVE, 2019b). 

Ao fim, será analisada a qualidade geral da variável acessibilidade à luz das 

dimensões de qualidade estabelecidas pela OECD (quadro 2), com o intuito de 
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analisar a possibilidade de inclusão de dados de acessibilidade produzidos nos 

moldes deste trabalho em um indicador composto de transparência. 
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4 RESULTADOS 
 

A coleta de dados, incluindo a elaboração da lista de endereços eletrônicos, 

foi realizada em 20 dias, entre os dias 27/04/2019 e 17/05/2019, por apenas um 

pesquisador utilizando apenas um único computador; os resultados serão 

apresentados a seguir.  

 

4.1 Elaboração da lista de URL a serem avaliadas 
 

Conforme os procedimentos descritos na metodologia, tentou-se o acesso 

direto aos sites das prefeituras seguindo o padrão de nomes de domínios indicados; 

com essa técnica, foi possível acessar 5070 de um total de 5570 municípios. Nos 

municípios restantes (n = 500), foi necessário buscar a URL da prefeitura em 

mecanismos de busca.  

Mesmo usando mecanismos de busca, não foi encontrada URL de site oficial 

da prefeitura para os municípios listados no quadro 7. A lista completa de URLs de 

prefeituras brasileiras foi publicada na plataforma Github no intuito de auxiliar 

pesquisas futuras (BALDO, 2019). 

 

Quadro 7: Prefeituras sem página oficial na internet 

Código IBGE UF Município 
1200344 AC Manoel Urbano 
2705606 AL Novo Lino 
1300805 AM Borba 
1303007 AM Nhamundá 
3130556 MG Imbé de Minas 
3160454 MG Santo Antônio do Retiro 
3164506 MG São Sebastião do Maranhão 
3170305 MG Umburatiba 
2206902 PI Novo Oriente do Piauí 
2406601 RN Lagoa Salgada 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.2 Coleta de dados de acessibilidade e tabulação 
 

Na etapa seguinte, a partir da lista de URL, foi realizada a coleta de dados 

de acessibilidade utilizando o software Lighthouse na modalidade de linha de 
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comando, salvando-se o relatório gerado em arquivos no formato JavaScript Object 

Notation (JSON) (GOOGLE, 2019a). 

Nessa etapa, o Lighthouse não conseguiu gerar o relatório para alguns sites, 

mesmo após a revisão da URL (n = 9). 

Os relatórios, então, foram lidos e tabulados utilizando um caderno IPython 

(PEREZ; GRANGER, 2007) e a biblioteca Pandas (MCKINNEY; PANDAS TEAM, 

2015). A nota de acessibilidade atribuída pelo Lighthouse foi registrada na escala 

de 0 a 1.  

 

4.3 Análise geral do conjunto de dados 
 

O conjunto de dados produzido descreve a acessibilidade web das 

prefeituras brasileiras e sua distribuição está representada em forma de histograma 

na figura 5. 

 

Figura 5: Histograma da acessibilidade web de prefeituras brasileiras 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Analisando a distribuição dos valores desse conjunto de dados, constata-se 

uma tendência central levemente enviesada para a direita.  

Comparando esses dados com a figura 6, verifica-se que não há para a 

acessibilidade uma concentração próxima ao zero como há nas notas recebidas 

pelas prefeituras na última edição do RNT realizada em 2016. Essa diferença pode 

ser atribuída ao fato de que, em 2016, muitas prefeituras sequer mantinham site na 

internet, mas passaram a ter em 2019. 
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Figura 6: Histograma da nota no 2º RNT de prefeituras brasileiras 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A acessibilidade web também foi comparada com a nota no 2º RNT em 

relação à média, desvio padrão e percentis do conjunto de dados, conforme se 

verifica na tabela 2. 

 

 Tabela 2: Acessibilidade web por município 

 N Média Desvio padrão Mínimo 25% 50% 75% Máximo 
Acessibilidade Web 5551 0.58976 0.163903 0.04 0.48 0.59 0.69 1.0 

Nota no 2º RNT 5568 0.519759 0.280874 0.0 0.31 0.55 0.74 1.0 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.4 Análise por regiões 
 

Utilizando a biblioteca Geopandas e dados geoespaciais do IBGE, foi 

possível traçar um panorama da distribuição dos níveis de acessibilidade pelo país, 

a fim de plotar os dados levantados para a acessibilidade web de prefeituras no 

território brasileiro – o que resultou na figura 7. Na figura, utiliza-se uma escala de 

cores que vai do vermelho ao azul, passando por tons de amarelo e verde, para 

representar os diferentes níveis das dimensões mensuradas. 
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Figura 7: Acessibilidade web por município 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Também foi produzida uma visualização similar para as notas no último RNT, 

resultando na figura 8, na página seguinte.  
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Figura 8: Nota no 2º RNT por município 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do RNT (MPF, 2015). 

 

Comparando as figuras 7 e 8, verifica-se que a acessibilidade web é menos 

influenciada por diferenças regionais do que os níveis de transparência registrados 

pelo Ranking Nacional de Transparência. 

Para deixar mais evidente a influência regional, foram realizados dois 

agrupamentos desses dados, que serão apresentados nas subseções seguintes: 

por estados e por regiões do Brasil. 

 

4.4.1 Agrupamento por estados 

 

No agrupamento dos valores por unidades da federação, verificou-se que a 

menor mediana entre os estados ficou em 0.48 e a maior em 0.72. A 

homogeneidade nos níveis de acessibilidade web entre os estados é evidenciada 
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pelo desvio padrão, que é uma medida de dispersão em torno da média 

populacional, conforme tabela 3. 

 

Tabela 3: Agrupamento dos dados por estados 

 N Média Desvio padrão Mínimo 25% 50% 75% Máximo 

Acessibilidade web 27 0.590926 0.048497 0.48 0.565 0.58 0.6075 0.72 

Nota no 2º RNT 27 0.510741 0.183254 0.12 0.385 0.50 0.6150 0.85 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O agrupamento por estados permite, ainda, a visualização da distribuição 

espacial, conforme a figura 9. 

 

Figura 9: Acessibilidade web por estado (mediana) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Analisando os dados da figura 9, destacam-se dois estados por estarem fora 

da faixa de 0.5 a 0.7: Acre e Santa Catarina. A comparação com notas do 2º RNT 
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agrupadas também por estados, conforme se verifica na figura 10, mais uma vez 

deixa clara uma menor dispersão da média populacional da acessibilidade web em 

relação à transparência. 

 

Figura 10: Nota no 2º RNT por estado (mediana) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados do RNT (MPF, 2015). 

 

A figura 10 demonstra claramente tendências regionais na transparência 

medida pelo 2º RNT. Em termos gerais, os municípios do Sul do país apresentam 

notas melhores. O estado de Rondônia destaca-se como uma exceção a essa 

tendência por estar situado na região Norte, mas, ao mesmo tempo, ter registrado 

a maior mediana de todo o Brasil. 

Os resultados agrupados por estados também podem ser visualizados de 

forma mais detalhada através de diagramas de caixa ou boxplot. O diagrama de 
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caixa representa a variação dos dados observados através de quartis 

representados em uma linha reta (whisker ou bigode) que se estende vertical ou 

horizontalmente a partir da caixa, indicando variabilidade fora do quartil superior e 

quartil inferior. Valores discrepantes ou outliers são representados por pontos 

individuais (MCKINNEY; PYDATA DEVELOPMENT TEAM, 2019). A figura 11 

exemplifica os elementos de um boxplot. 

 

Figura 11: Elementos de um boxplot 

 
Fonte: EDERPORTO; ROBSEBDERIVARIVE (2019) 

 

Utilizou-se uma variação desse tipo de gráfico conhecida como boxplot 

entalhado (notched boxplot), cuja diferença consiste em um entalhe ou um 

estreitamento da caixa em torno da mediana. Esse entalhe oferece um guia 

aproximado para a significância da diferença entre medianas. A largura dos entalhes 

é proporcional à amplitude interquartil da amostra e inversamente proporcional à 

raiz quadrada do tamanho da amostra. Caso o entalhe de duas caixas não se 

sobreponha, há evidência de uma diferença estatisticamente significante entre as 

medianas, ou seja, é improvável que a diferença de mediana seja resultado apenas 

do acaso (MCGILL; TUKEY; LARSEN, 1978). 

As figuras 12 e 13 apresentam diagramas de caixa que ilustram, 

respectivamente, a variação da acessibilidade web das prefeituras por estados e a 

nota de transparência. Os estados estão classificados pela mediana em ordem 

decrescente.  

Na figura 12, nota-se uma continuidade de sobreposição dos entalhamentos 

desde o estado mais bem posicionado (Acre) com seu o adjacente e assim por 

diante, até o penúltimo colocado (Paraná). Isso indica que não há diferenças 

estatisticamente significantes nas medianas de cada estado e os seus adjacentes 
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nesse grupo. Também indica que há diferença estatisticamente significante na 

mediana de acessibilidade web de Santa Catarina para os demais estados. 

 

Figura 12: Variação da acessibilidade web por estados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na figura 13, que representa a transparência, nota-se uma variabilidade 

maior dentro de cada estado, pois as caixas são maiores quando comparadas às 

da figura 12. A sobreposição de entalhamentos permite notar a formação de dois 

grupos: um engloba as quatro primeiras unidades da federação (Santa Catarina, 

Rondônia, Rio Grande do Sul e Distrito Federal); o segundo grupo começa com o 

quinto colocado (Paraná) e vai até o último (Amapá). 
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Figura 13: Variação da transparência ativa por estados 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.4.2 Agrupamento por regiões do Brasil 

 

Reunindo os dados por regiões do Brasil, é interessante registrar que a 

máxima da acessibilidade web entre as regiões foi registrada em 0.6 e a mínima em 

0.53, conforme resumo apresentado na tabela 4. 

 

Tabela 4: Agrupamento dos dados por regiões do Brasil 

 N Média Desvio 
padrão 

Mínimo 25% 50% 75% Máximo 

Acessibilidade 
web 

5.0 0.58 0.030822 0.53 0.57 0.6 0.6 0.6 

Nota no 2º RT 5.0 0.548 0.144637 0.42 0.44 0.52 0.58 0.78 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A figura 14 representa as diferenças nos níveis de acessibilidade web entre 

as regiões do Brasil. Como os valores de acessibilidade se enquadraram dentro de 

um mesmo nível, o mapa possui apenas uma cor. 

 

Figura 14: Acessibilidade web por região do Brasil (mediana) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Efeito oposto ocorre nos dados referentes à transparência medida pelo 

Ranking Nacional de Transparência, pois a figura 15 está demarcada por claras 

diferenças correlacionadas à latitude, de forma que prefeituras de municípios da 

região Sul apresentam níveis mais altos de transparência, prefeituras do Sudeste e 

Centro-Oeste níveis intermediários e prefeituras do Norte e do Nordeste os índices 

mais baixos. 
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Figura 15: Nota no 2º RNT por Região do Brasil (mediana) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com dados do RNT (MPF, 2019). 

 

Por outro lado, a visualização através de boxplot, presente na figura 16, 

permite notar diferenças sutis na acessibilidade web que não puderam ser 

visualizadas na figura 14. Nesse sentido, nota-se que as regiões Sudeste, Nordeste 

e Norte apresentaram a maior nota, enquanto que a região Centro-Oeste e Sul, 

notas menores. Há evidências de que essas diferenças são estatisticamente 

significantes, pois não há sobreposição do entalhamento das regiões Centro-Oeste 

e Sul com as demais. 
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Figura 16: Variação da acessibilidade web por região do Brasil 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A variação da transparência ativa por regiões do Brasil está representada no 

diagrama de caixas da figura 17; pode-se verificar uma amplitude de distribuição de 

dados maior do que os dados de acessibilidade, notada pelo tamanho das caixas. 

A ausência de sobreposição do entalhamento indica uma diferença de mediana 

entre as três primeiras regiões (Sul, Centro-Oeste e Sudeste) e é estatisticamente 

significante entre si e entre o grupo formado pelas duas últimas regiões (Nordeste 

e Norte).  

 

Figura 17: Variação da transparência ativa por Região do Brasil. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados do RNT (MPF, 2019). 

 

4.5 Comparações com o HTTP Archive 
 

Na tabela 5, a seguir, apresenta-se uma comparação entre a acessibilidade 

das prefeituras brasileiras e a acessibilidade geral da web, de acordo com os dados 

fornecidos pelo HTTP Archive em vários percentis do conjunto de dados. 

 

Tabela 5: Acessibilidade web nas prefeituras brasileiras e no HTTP Archive 

Conjunto de dados 
Acessibilidade web 

p10 p25 p50 p75 p90 
Prefeituras brasileiras 0.39 0.48 0.59 0.69 0.80 

Http Archive (2019-04-01) 0.44 0.53 0.64 0.74 0.84 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa e do HTTP Archive (2019c). 
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É relevante o fato de que a mediana da acessibilidade web das prefeituras 

brasileiras, registrada em 0.59, ficou abaixo da mediana da acessibilidade da 

internet como um todo, calculada pelo HTTP Archive para o dia 01/04/2019, que 

ficou em 0.64 (HTTP ARCHIVE, [s.d.]). Esses resultados indicam que há uma 

grande oportunidade para melhoria da acessibilidade web das prefeituras do Brasil, 

pois em todos os percentis os valores encontrados para as prefeituras estão abaixo 

dos valores encontrados no HTTP Archive. 

Cabe lembrar que, diferentemente das prefeituras, as páginas da internet, de 

modo geral, não possuem obrigação legal de atender a critérios de acessibilidade, 

o que torna mais preocupante a constatação de que as páginas de prefeituras 

brasileiras são menos acessíveis do que os sites avaliados pelo HTTP Archive. 

 

4.6 Correlações da acessibilidade web com indicadores sociais e econômicos 
 

Calculou-se o coeficiente de correlação de Pearson entre a acessibilidade 

web das prefeituras e indicadores demográficos e econômicos dos municípios 

provenientes do Perfil dos Municípios Brasileiros (IBGE, 2019), do Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, 2019) e do Ranking Nacional de 

Transparência (MPF, 2019), mas não se encontrou correlação significativa; por essa 

razão, essa análise não foi aprofundada. A tabela 6 detalha as maiores correlações 

encontradas por conjunto de dados testado. 

 

Tabela 6: Correlações da acessibilidade web com indicadores socioeconômicos 

Conjunto de dados 
Maior correlação absoluta 

Variável ρ de Pearson 

Atlas IDH 
Percentual da população de seis a 17 
anos de idade frequentando o ensino 
básico que não tem atraso idade-série 

0.146605 

Perfil dos municípios 
Indica se o município implantou ou não 

o Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
0.093119 

RNT 
Nota final na segunda edição do 

Ranking Nacional de Transparência 
0.064115 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.7 Qualidade dos dados obtidos para utilização em indicadores compostos 
de transparência 
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Diante do conjunto de dados obtido, pôde-se observar que os dados de 

acessibilidade coletados nesta pesquisa preenchem, suficientemente, os critérios 

de qualidade de variável individual para integrar um indicador composto de 

transparência. A avaliação considerou os critérios da OECD (2008) e foi resumida 

no quadro 8. 

 

Quadro 8: Avaliação da qualidade do indicador de acessibilidade web 

Dimensão Conceito Avaliação 

Relevância 

Análise qualitativa derivada 
do arcabouço teórico que 
determina se a variável 
contribui para o resultado final 
desejado 

Atende. Conforme discutido 
no referencial teórico, a 
acessibilidade é parte da 
transparência para que todos 
possam usufruir plenamente 
do direito de informação 

Acurácia 

O grau em que a variável 
estima ou descreve 
corretamente aquilo que ela 
foi desenhada para medir 

O método de coleta de dados 
utilizado se baseia nos 
melhores padrões técnicos 
disponíveis 

Pontualidade 
Tempo entre a disponibilidade 
do dado e a ocorrência do 
fenômeno que ele descreve 

Imediata 

Acessibilidade 

O grau em que os dados 
podem ser prontamente 
localizados e acessados de 
suas fontes originais 

Imediata 

Interpretabilidade 
A facilidade de o usuário 
entender, usar e analisar 
corretamente os dados 

Atende, pois os dados são 
apresentados em um 
intervalo de 0 a 1 e são 
acompanhados de 
detalhamentos que permitem 
ao usuário entender a nota 
atribuída 

Coerência 

O grau em que os dados são 
logicamente conectados e 
mutuamente consistentes. 
Por exemplo, os dados devem 
manter sua coerência no 
tempo e entre diferentes 
sujeitos 

Atende; de acordo com a 
literatura pesquisada, as 
avaliações automatizadas de 
acessibilidade são 
consistentes e estão sendo 
massivamente utilizadas 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho se propôs a levantar os níveis de acessibilidade web das 

prefeituras brasileiras, comparando os dados levantados com os níveis de 

acessibilidade da web em geral e com indicadores econômicos e sociais dos 

municípios, e avaliar quantitativamente a possibilidade de incorporar essa variável 

em indicadores compostos de transparência. 

Utilizando ferramenta de avaliação automatizada de acessibilidade de sites, 

foi possível mensurar a acessibilidade das prefeituras brasileiras de forma eficiente 

e rápida.  

Os dados coletados forneceram um panorama da situação da acessibilidade 

web nas prefeituras brasileiras. A comparação desses resultados por unidades da 

federação e regiões permitiu concluir que há diferenças estatisticamente 

significantes da variável avaliada pelo território nacional. Esse resultado é 

condizente com o referencial teórico empírico, que também aponta diferenças 

estatisticamente significantes para os níveis de transparência municipal entre 

estados e regiões.  

O referencial teórico demonstra que os principais indicadores de 

transparência até então desenvolvidos não incluíram a acessibilidade web como um 

de seus critérios e que essa não inclusão impede a produção de efeitos benéficos 

de estímulo à competição entre as cidades e à melhoria dos índices de 

acessibilidade web.  

Em outras palavras, há uma tendência de se fazer o mínimo necessário para 

atingir bons níveis nos indicadores de transparência. Se a acessibilidade web não 

é um fator que influencia esse indicador, ela tende a ser deixada em segundo plano. 

A comparação dos dados de acessibilidade com variáveis econômicas, 

sociais e de transparência dos municípios indicaram que a acessibilidade web é 

uma variável com bastante independência desses fatores. Essa independência, por 

sua vez, em conjunto com o referencial teórico que explica a sua importância para 

a transparência, indica que ela preenche as qualidades necessárias para compor 

um indicador composto de transparência.  

Esses resultados estão em consonância com a concepção filosófica 

reivindicatória que guiou os trabalhos da pesquisa, na medida em que apontam para 

a necessidade de incluir a mensuração de indicadores de acessibilidade em 
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rankings de transparência para que assim se possa mudar a realidade de pessoas 

com deficiência as quais, de outra forma, tendem a permanecer marginalizadas.  

Isso porque a divulgação de rankings de transparência que incluam 

indicadores de acessibilidade, por estimular a competição e facilitar o processo de 

benchmarking, pode causar a redução de barreiras ao acesso de pessoas com 

deficiência a páginas governamentais avaliadas que são essenciais ao pleno 

exercício da cidadania. 

Efetivamente, os resultados apontam a existência de oportunidades para 

melhoria do nível de acessibilidade web das prefeituras brasileiras e para a 

possibilidade de potencializar esse processo, com a inclusão da acessibilidade em 

indicadores compostos de transparência. 

É ainda importante ressaltar que este estudo é pioneiro por sua abrangência. 

Pela primeira vez, foi traçado um panorama da acessibilidade web nas prefeituras 

do Brasil. Trata-se de uma grande conquista e que poderá render frutos ainda 

melhores se o estudo for replicado, pois assim será possível realizar análises de 

tendências e estudos longitudinais na área da acessibilidade.  

Este estudo também contribuiu para a melhoria de qualidade de indicadores 

de transparência, fornecendo um arcabouço teórico detalhado sobre a relação entre 

a acessibilidade e a transparência, além de demonstrar a importância da 

mensuração dessas grandezas e a possibilidade de utilização de ferramentas 

automatizadas nesse processo. 

Como pesquisas futuras, sugere-se que sejam identificadas formas de tornar 

ainda mais conveniente a avaliação da acessibilidade e também da transparência, 

inclusive com métodos de avaliação automatizados como este, que foi aqui 

demonstrado, de forma a facilitar a realização de pesquisas longitudinais e 

aumentar a frequência de divulgação de rankings de transparência. 
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