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Foto de tampa: Florah Mwashi que fala numa audiência pública organizada por Muslims for Human Rights (MUHURI) na 
província litoral de Kenya para discutir o fundo de desenvolvimento do círculo eleitoral local.
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Sumário Executivo
A Pesquisa do Orçamento Aberto 2008 descobriu que, 

de forma geral, o estado da transparência orçamentária 

em todo o mundo é deplorável. Na maioria dos países 

pesquisados, a população não tem acesso a informações 

abrangentes e oportunas, necessárias para participar de 

forma significativa no processo orçamentário e exigir 

prestação de contas do governo.  Essa falta de transparên-

cia estimula gastos inadequados, perdulários e corruptos 

e – por deixar a população de fora da tomada de decisões 

– reduz a legitimidade e o impacto das iniciativas anti-

pobreza.  

Apesar da performance geral revelar uma imagem triste, 

alguns países da Pesquisa melhoraram bastante sua trans-

parência orçamentária durante os dois últimos anos. 

Muitos outros países deveriam fazer o mesmo. Muitos 

governos poderiam melhorar rapidamente a transparência 

orçamentária com baixos custos, disponibilizando publi-

camente a informação orçamentária que já estão produz-

indo para doadores ou para uso interno.   

A Pesquisa do Orçamento Aberto fornece a funcionários 

do governo, legisladores, especialistas em desenvolvi-

mento, organizações da sociedade civil, jornalistas e pes-

quisadores uma medição independente e comparativa 

da transparência orçamentária em 85 países em todo o 

mundo.  O relatório da Pesquisa também sugere reformas 

que os países poderão adotar para melhorar a transpar-

ência orçamentária, aumentar a participação pública e 

fortalecer instituições de prestação de contas.  

O International Budget Partnership (IBP) assumiu essa 

iniciativa por causa das implicações de longo alcance do 

aumento da transparência orçamentária. A provisão de 

informações úteis, oportunas e acessíveis é o primeiro 

passo para uma melhor prestação de contas. Permite 

que sociedade civil, jornalistas, legislativos e Sistemas 

Nacionais de Auditoria (SNAs) promovam uma efetiva 

fiscalização orçamentária. Maior participação pública 

durante o processo orçamentário também pode melhorar 

a credibilidade das políticas públicas adotadas e a eficácia 

das intervenções governamentais.   

 

O Índice Do Orçamento Aberto 2008 
mostra lacunas de transparência 
universais
Para medir facilmente o compromisso total dos 85 países 

com a transparência e permitir comparações entre os 

países, com base na Pesquisa, o IBP criou o Índice do 

Orçamento Aberto (OBI).

Somente cinco dos 85 países pesquisados – França, Nova 

Zelândia, África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos – 

disponibilizam publicamente informações abrangentes, 

conforme exigido pelas boas práticas de administração 

financeira pública geralmente aceitas. Outros 12 países 

fornecem informações significativas ao público.  

Os 68 países restantes têm uma classificação ruim no OBI.

Os 25 países que fornecem informações orçamentárias 

limitadas, ou nenhuma, incluem países de baixa renda 

como o Camboja, a República Democrática do Congo,  

Nicarágua e a República do Quirguistão, bem como vários 

países de renda média ou alta como a China, Nigéria e 

Arábia Saudita. (Ver a Classificação OBI na p.7.)

Em 23 dos 25 países com pior classificação, a população 

não pode nem ver a Proposta Orçamentária do Executivo 

antes dela ser aprovada pelo legislativo. Ao invés disso, a 

população recebe o orçamento anual como um fait accom-

pli. Dessa maneira, aqueles mais diretamente afetados 

pelas decisões finais não conseguem ter qualquer participa-

ção significativa na formulação ou discussão das políticas 

orçamentárias do governo.  

Muitos dos países mais obscuros têm características 

parecidas. Na sua maioria estão localizados na África 

Subsaariana ou Oriente Médio e África do Norte, são geral-

mente pobres, frequentemente são muito dependentes de 
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ajuda estrangeira ou de receitas de petróleo ou gás e fre-

quentemente são geridos por regimes autocráticos.

Falta de transparência prejudica a 
prestação de contas
Quase todos os países publicam o orçamento anual depois 

de aprovado pelo legislativo. As exceções são a China, 

Guiné Equatorial, Arábia Saudita e o Sudão. A maioria 

dos países fornece muito menos informações durante as 

fases de projeto, execução e auditoria do processo orçamen-

tário. Isso impede a população de interferir nas principais 

políticas e prioridades, valorizando o dinheiro e refreando 

a corrupção.  

Instituições formais de fiscalização 
fracas pioram a situação
Os obstáculos à fiscalização do processo orçamentário pela 

população são frequentemente acobertados por institu-

ições formais de fiscalização fraca. Na maioria dos países 

pesquisados, o legislativo tem poderes, tempo e capacidade 

muito limitados de revisar a Proposta Orçamentária do 

Executivo e monitorar sua execução. Da mesma forma, 

em muitos países as instituições nacionais de auditoria 

não têm independência suficiente, ou fundos para cumprir 

seu mandato e, frequentemente, não existem mecanismos 

para verificar se o executivo está seguindo as recomenda-

ções do SNA.   

Mas melhorias imediatas são 
possíveis
Apesar da má performance geral dos países pesquisados, 

o OBI 2008 oferece motivos de esperança.   Comparações 

entre os resultados do OBI para 2006 e 2008 demonstram 

que alguns países começaram a melhorar sua transpar-

ência orçamentária nos últimos dois anos. Na Croácia, 

Quênia e Sri Lanka, em particular, melhorias significativas 

foram influenciadas pelas atividades de grupos da socie-

dade civil ou foram criadas oportunidades para maior 

intervenção da sociedade civil.    Melhorias importantes na 

transparência orçamentária também foram documentadas 

na Bulgária, Egito, Geórgia e Papua Nova Guiné.   

Em adição a essas melhorias, outra descoberta alentadora 

é que a boa performance em medidas de transparência 

e prestação de contas pode ocorrer em contextos desa-

fiadores. Por exemplo, na África, Botsuana e África do 

Sul adquiriram níveis impressionantes de transparência, 

enquanto os resultados da Jordânia estão acima da média 

no Oriente Médio e Norte da África. Países de renda menor 

como o Peru e Sri Lanka repassam uma quantidade sig-

nificativa de informações orçamentárias a sua população, 

e Gana e Uganda têm classificação acima da média entre 

países dependentes de ajuda.   

Finalmente, a pesquisa descobriu que melhorias podem 

ocorrer rapidamente em outros lugares e com custo 

relativamente baixo, se houver vontade política sufi-

ciente. Muitos países com classificação OBI 2008 baixa 

já estão produzindo muitas informações orçamentárias, 

necessárias para a boa prática. Ao disponibilizar as infor-

mações que já estão produzindo para doadores ou por 

razões internas, esses países estarão aumentando sua clas-

sificação OBI. Mais importante, fazer isso estimulará a fis-

calização eficaz e aumentará a prestação de contas.   

O IBP chama atenção urgente 
para transparência orçamentária e 
prestação de contas
O IBP chama indivíduos, organizações da sociedade 

civil, governos, legislativos, SNAs e doadores para 

agir na mudança do perfil desses problemas, exigindo 

melhorias urgentes no acesso público às informações 

orçamentárias.

Para alcançar melhorias imediatas na transparência orça-

mentária, o IBP recomenda:

Os Governos »  a disponibilizar publicamente as informa-

ções orçamentárias que já estão produzindo.  Em todos 

os países, os governos devem divulgar imediatamente 

as informações que são produzidas, mas mantidas fora 
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do alcance da população.

As Instituições financiadoras internacionais e doa- »

dores a estimular os governos recebedores de ajuda a 

disponibilizar publicamente as informações orçamen-

tárias que produzem para os doadores ou para objetivos 

internos

A Sociedade Civil »  a tornar público e exigir explicações 

por situações nas quais os governos não disponibilizam 

publicamente as informações orçamentárias que pro-

duzem para os doadores ou para objetivos internos.

Além desses passos imediatos, o IBP recomenda que 

governo, doadores e sociedade civil tomem as seguintes 

medidas para melhorar a transparência orçamentária 

num prazo rápido.    

Governos 
Divulgar informações orçamentárias através de méto- »

dos e mídia compreensíveis e úteis para a população 

em geral.  Isso deve incluir a divulgação de informação 

através do rádio ou de outras mídias, e nas línguas 

faladas pela maioria da população.

Institucionalizar mecanismos para envolvimento  »

público no processo orçamentário, incluindo audiên-

cias públicas durante a formulação e discussão da 

Proposta Orçamentária do Executivo e em intervalos 

regulares durante o ciclo orçamentário.    

Expandir oportunidades para cobertura do processo  »

orçamentário pela mídia, por exemplo, abrindo audiên-

cias orçamentárias aos jornalistas ou transmitindo essas 

audiências pelo rádio, televisão e internet.  

Apoiar reformas relevantes para melhorar a inde- »

pendência e a capacidade do legislativo e dos sistemas 

nacionais de auditoria no desempenho do seu papel 

de supervisão formal. As reformas devem visar a inde-

pendência política e financeira dessas instituições, bem 

como sua capacidade analítica, o acesso ao executivo, 

e outros poderes legais necessários para executar o seu 

mandato.   

Construir sistemas eficazes de informações de finan- »

ças públicas que acentuem a qualidade e oportunidade 

da informação orçamentária disponível, por exemplo, 

através do uso de sistemas claros e padronizados de clas-

sificação, e Tecnologia de Informação (TI) adequada.

Instituições financiadoras internacionais e 
doadores

Aumentar a transparência do fluxo de ajuda e evitar  »

financiamento fora do orçamento. Sempre que possível, 

os canais de ajuda devem passar pelos sistemas orça-

mentários locais. Onde isso não for possível, fornecer 

informações sobre fluxos de ajuda em formatos com-

patíveis com os sistemas orçamentários locais, usando 

sistemas de classificação governamental e respeitando 

os calendários orçamentários.    

Apoiar reformas para a construção de sistemas efica- »

zes de informação de finanças públicas que possam 

acentuar a capacidade do governo de produzir infor-

mações orçamentárias exatas e oportunas.  

Aumentar a assistência técnica e o financiamento  »

para a sociedade civil, as instituições legislativas e as 

instituições nacionais de auditoria como parte de um 

pacote amplo de esforços para melhorar a prestação de 

contas e a fiscalização orçamentária.   

Realizar pesquisas adicionais »  para saber se as inter-

venções de doadores nas reformas orçamentárias em 

andamento estão aumentando a transparência orça-

mentária na prática, dado a notada tendência de países 

dependentes de ajuda de serem menos transparentes. 
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Organizações da sociedade civil
Usar as descobertas da Pesquisa do Orçamento Aberto  »

2008 para desenvolver estratégias de defesa de dire-

itos e emitir sugestões específicas e construtivas para 

governos melhorarem a transparência orçamentária e 

participação pública no processo orçamentário.

Trabalhar para reforçar as leis existentes de Liberdade  »

de Informação usando essas leis para acessar informa-

ções orçamentárias para objetivos de análise e defesa 

de direitos.  

Produzir e divulgar versões populares e simplificados  »

documentos orçamentários chave nos idiomas falados 

pela maioria da população.   

Apoiar o trabalho do legislativo e do SNA » . Isso poderá 

incluir o treinamento e repasse de informações, denun-

ciando e conduzindo auditorias conjuntas e paralelas.

Lutar por arranjos institucionais mais fortes regu- »

lando o papel dos legislativos e SNAs no processo orça-

mentário focando no fortalecimento das suas relações e 

engajamento com o público e a sociedade civil. 

Trabalhar com a mídia para aumentar a qualidade  »

da cobertura das questões de orçamento fornecendo 

treinamento específico e informações oportunas. 

Acompanhamento da Pesquisa do Orçamento Aberto  »

2008 com pesquisas para examinar as descobertas 

com maiores detalhes, focando em algumas lacu-

nas no conhecimento existente sobre transparência 

orçamentária. 

Se seguidas, as recomendações acima, melhorará significa-

tivamente a transparência orçamentária e o engajamento 

público nos processos orçamentários. Por último, contudo, 

o monitoramento orçamentário exigirá que a população 

tenha acesso à informação orçamentária detalhada, tal 

como informações sobre despesas em escolas e hospitais 

individuais, que não podem ser fornecidas na documen-

tação orçamentária publicada. Por esse motivo, o direito 

popular à informação orçamentária deve ser institucio-

nalizado através de leis de Liberdade de Informação para 

garantir acesso oportuno e de baixo custo para todas as 

pessoas. Em países onde essa lei já existe, ela deveria ser 

ativamente obedecida.   
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suas contas para o 
público?

Código

O Índice do Orçamento Aberto avalia 
a quantidade e o tipo de informações 
disponíveis ao público nos documentos 
orçamentários de cada país. A colocação 
de um país dentro de uma categoria 
de performance foi determinada pela 
média das respostas a 91 perguntas do 
Questionário do Orçamento Aberto, 
relacionadas às informações contidas nos 
oito documentos chave que todos os países 
deveriam disponibilizar ao público.

Os países que tiveram pontuação entre 
81-100 % foram colocados na categoria
Disponibiliza Informações Abrangentes, os 
que tiveram pontuação entre 61-80% em 
Disponibiliza Informações Significativas, 
aqueles entre 41-60% em Disponibiliza 
Algumas Informações, aqueles com 
pontuação entre 21-40% em Disponibiliza 
Informações Mínimas e aqueles com 
pontuação entre 0-20% em Disponibiliza 
Limitada ou Nenhuma Informação. Todos os 
Questionários do Orçamento Aberto usados 
para cálculo da pontuação podem ser vistos 
em www.openbudgetindex.org.

Disponibiliza Informações Abrangentes 

Disponibiliza Informações Significativas

Disponibiliza Algumas Informações 

Disponibiliza Informações Mínimas

Disponibiliza Limitada ou Nenhuma Informação

Índice do
Orçamento 
Aberto 2008

Uma olhada geral



9
1.0 Introdução

Histórico
O orçamento é a ferramenta de política econômica mais 

importante do governo.  Ele afeta a vida de todas as pessoas 

e, especialmente, das pessoas pobres. Até hoje, tradiciona-

lmente, o processo orçamentário tem sido exclusividade 

do braço executivo do governo. Engajamento externo no 

processo orçamentário pela população – e mesmo pelo 

legislativo – não era considerado útil.   Alguns até pensa-

vam que essa participação poderia ameaçar a estabilidade 

fiscal de um país.   

Muito mudou nas duas últimas décadas. Os doadores e a 

sociedade civil em todo o mundo, bem como um número 

cada vez maior de governos, já aceitam que o acesso público 

à informação orçamentária pode ajudar a melhorar a 

prestação de contas que, por outro lado, pode tornar as 

iniciativas de redução da pobreza mais eficaz. E sabemos 

que as políticas orçamentárias serão mais adequadas e 

sua implementação mais eficiente se a população tiver 

oportunidade de lutar pelas suas prioridades e monitorar 

a implementação da política.   

Enquanto isso, a capacidade da sociedade civil em anal-

isar e influenciar o orçamento público tem aumentado 

dramaticamente nos últimos 15 anos. Atualmente, a 

sociedade civil está ativamente engajada nos processos de 

orçamento público em mais de 100 países em desenvol-

vimento e em transição na África, Ásia, Leste Europeu e 

América Latina.

Refletindo esses desenvolvimentos, o International Budget 

Partnership (IBP) foi fundado em 1997 para promover o 

engajamento orçamentário da sociedade civil, buscando 

tornar os sistemas orçamentários mais transparentes, pas-

síveis de prestação de contas e receptivos às necessidades 

dos pobres e das pessoas de baixa renda. Como parte de sua 

contribuição, o IBP desenvolveu a Pesquisa do Orçamento 

Aberto, a primeira pesquisa comparativa e independente 

sobre transparência orçamentária e prestação de contas no 

mundo. A Pesquisa foi inicialmente conduzida em 2006 e 

o IBP planeja atualizá-la a cada dois anos.   

Para medir facilmente o compromisso total dos países 

pesquisados com a transparência e permitir compara-

ções entre os países, o IBP, com base na Pesquisa, criou o 

Índice do Orçamento Aberto (OBI). O OBI dá uma clas-

sificação para cada país com base nas informações que 

este disponibiliza para a população durante o processo 

orçamentário.

Pesquisa recente em transparência 
orçamentária e orçamento inclusivo 
A Pesquisa do Orçamento Aberto é parte de uma litera-

tura limitada, porém crescente, sobre transparência orça-

mentária e orçamento inclusivo. Estudos recentes têm 

tido a tendência de focar em duas questões. Primeiro, eles 

perguntam se e como a transparência leva a melhorias na 

governança e redução da pobreza. Segundo, eles pergun-

tam se e como a participação da sociedade civil no pro-

cesso orçamentário aumenta a transparência, melhora a 

governança e reduz a pobreza.  

O impacto da transparência na gover-
nança e na pobreza
Maior parte da bibliografia internacional sobre esse tópico 

foi gerada por pesquisas do Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e Banco Mundial. 

Baseado em dados agregados do Banco Mundial para 

169 países, Islam (2003) descobre uma forte correla-

ção entre transparência (existência de leis de Liberdade 

de Informação e publicação mais freqüente de dados 

econômicos governamentais) e a qualidade da governança. 

Além disso, os resultados de Bellver e Kaufmann (2005) 

para 20 países sugerem que a transparência está associada 

a níveis mais baixos de corrupção, melhores indicadores 

socioeconômicos e de desenvolvimento humano, e maior 

competitividade econômica.   
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Usando dados do FMI, Hameed (2005) descobre que, 

depois de regularem fatores socioeconômicos, os países 

mais transparentes tendem a ter melhor acesso a merca-

dos financeiros internacionais, disciplina fiscal mais forte 

e níveis menores de corrupção. Igualmente, Glennerster e 

Shin (2008) observam uma associação entre maior trans-

parência fiscal e percepções melhores sobre as condições 

econômicas de um país, conforme avaliado pelos cus-

tos mais baixos de empréstimo em mercados de títulos 

soberanos.   

Também existe bastante literatura sobre o impacto que a 

governança do país exerce sobre a transparência, particu-

larmente em países dependentes da indústria de extração. 

Por exemplo, Ross (2001) afirma que a dependência de 

receitas de petróleo está relacionada com menos presta-

ção de contas do governo à população, pois esses países 

não dependem de tributação direta como fonte de receita. 

Usando dados do OBI 2006, de Renzio, Gómez e Sheppard 

(2009) confirmam que países dependentes de recursos 

naturais tendem a ser menos transparentes. Mas eles tam-

bém consideram que uma sociedade civil ativa pode ajudar 

a enfrentar o problema  

O papel da sociedade civil na promoção 
da transparência e melhor governança
Jenkins e Goetz (1999) documentam o trabalho do 

Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS), um sindicato 

de camponeses e trabalhadores no Estado indiano de 

Rajasthan. O MKSS lutou para conseguir acesso a regis-

tros oficiais sobre programas de trabalhos públicos e então 

organizou audiências públicas onde comunidades locais 

auditaram essa informação, expondo fraudes e outras for-

mas de corrupção. O trabalho do MKSS contribuiu para a 

criação de uma lei nacional de Liberdade de Informação, 

bem como o Programa Nacional de Garantia de Emprego 

na Índia (Ramkumar 2008).  

Reinikka e Svensson (2004) demonstram que, quando o 

governo da Uganda publicou nos jornais mais informa-

ções sobre doações para educação básica, organizações da 

comunidade puderam usar as informações para monitorar 

as doações e diminuir drasticamente os vazamentos nas 

transferências para prefeituras e escolas. 

O estudo de Brautigam’s (2004) revisou o orçamento 

participativo em diversos países e concluiu que maior 

transparência é uma condição necessária para maior 

participação popular no processo orçamentário. Mas a 

autora também verifica que a transparência precisa ser 

acompanhada por outras condições – como uma agenda 

clara da sociedade civil e do partido político no poder em 

favor dos pobres e uma mídia bem informada – para que 

ocorra impacto nas comunidades pobres.    

O IBP e o Instituto para Estudos de Desenvolvimento da 

Universidade de Sussex, no Reino Unido, recentemente 

realizaram seis estudos de caso sobre organizações foca-

das em orçamento. Os estudos cobriram organizações que 

trabalham para interpretar e disseminar informações orça-

mentárias no Brasil, Croácia, Índia, México, África do Sul 

e Uganda (ver Robinson 2008, Robinson 2006 e de Renzio 

e Krafchik 2007). O trabalho dessas organizações permi-

tiu maior engajamento da sociedade civil e atuação mais 

forte do legislativo no processo orçamentário. Em quatro 

dos estudos de caso, o trabalho orçamentário da sociedade 

civil também teve impacto direto na melhoria dos sistemas 

orçamentários, nas dotações para a população pobre e na 

qualidade das despesas. 

Existe então comprovação cada vez mais de que maior 

transparência orçamentária está associada a melhores 

padrões de governança e melhores resultados econômicos 

e sociais.  Também há evidências de que a abertura dos 

processos orçamentários para a participação da sociedade 

civil pode promover melhorias na prestação de contas do 

orçamento e a eficácia dos gastos em favor da população 

pobre. O IBP espera que a Pesquisa do Orçamento Aberto 
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contribua com a crescente bibliografia sobre o assunto.  

A Pesquisa do Orçamento 
Aberto 2008: fundamentação e 
características  
O IBP iniciou a Pesquisa do Orçamento Aberto em 2006 

para apoiar a sociedade civil, pesquisadores e jornalistas 

dos países participantes na luta por maior transparência 

orçamentária governamental e prestação de contas. A 

Pesquisa do Orçamento Aberto 2008 atualiza os resulta-

dos dos 59 países que participaram em 2006 e adiciona 26 

países ao banco de dados.  

A Pesquisa está baseada num questionário rigoroso que 

reflete boas práticas geralmente aceitas relacionadas com 

administração financeira pública. Muitos dos critérios 

usados são parecidos com aqueles desenvolvidos por orga-

nizações multilaterais como o FMI, a Organização para 

Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCED) e a 

Organização Internacional de Instituições Nacionais de 

Auditoria (INTOSAI).  

Mas o IBP acredita que as medidas desenvolvidas por essas 

organizações não têm alcance suficiente. A Pesquisa do 

Orçamento Aberto parte da premissa de que a população 

tem direito de acesso às informações sobre como os fun-

dos públicos são coletados e usados. Essa premissa leva a 

várias diferenças importantes entre a pesquisa e o trabalho 

das organizações multilaterais.  

Primeiro, a Pesquisa está baseada na pesquisa conduzida 

por especialistas independentes da sociedade civil, em vez 

de funcionários do governo ou funcionários das agências 

de doação.

Segundo, a pesquisa foca o acesso público às informações 

orçamentárias do governo. Em contraste, outras iniciativas 

geralmente focam na capacidade do governo de produzir 

informações orçamentárias. Elas não examinam se, como 

e para quem essas informações são disseminadas.

Terceiro, a Pesquisa inclui perguntas sobre oportunidades 

de participação pública no processo orçamentário, bem 

como questões relacionadas à supervisão do legislativo e 

do sistema nacional de auditoria (SNA).   

Uma limitação da pesquisa é que ela tem foco no governo 

central. Não examina a disponibilidade de informações 

nos níveis subnacionais. A pesquisa também não avalia 

a qualidade ou credibilidade das informações fornecidas 

pelos governos, apesar de examinar a abrangência dessas 

informações.  

Resumo do processo de pesquisa
A maior parte do trabalho básico da Pesquisa foi feito por 

pesquisadores nos países estudados.  Todos os pesquisa-

dores que completaram a Pesquisa do Orçamento Aberto 

2008 eram de instituições acadêmicas ou de organizações 

da sociedade civil, e todos eram independentes do governo 

ou de partidos políticos.

O IBP forneceu os questionários da Pesquisa para um 

QUADRO 1.1 INICIATIVAS RELACIONADAS 
PARA PROMOVER BOAS PRÁTICAS EM 
TRANSPARÊNCIA ORÇAMENTÁRIA

Boas Práticas em Transparência Orçamentária da OCDE foi 
publicado em 1999 para estimular os países membros da 
OCDE a divulgar dados fiscais mais precisos e abrangentes.  
Não foi acompanhado de nenhum processo ou mecanismo 
para monitorar e impor tais processos. O Código de Boas 
Práticas do FMI foi publicado em 1998 e é baseado num 
processo de avaliação da aderência dos países aos seus 
princípios e por um manual extenso para guiar essa avalia-
ção. Os Relatórios Sobre a Observância de Normas e Códigos 
do FMI sobre transparência fiscal (também conhecido como 
ROSCs fiscais) fazem parte de uma estrutura mais ampla de 
vigilância buscando estimular a disciplina fiscal, garantir o 
pagamento de dívidas e encorajar o investimento externo.  
Em 2005, um grupo de doadores divulgou a estrutura 
sobre Despesa Pública e Fiscalização Financeira (PEFA), 
uma ferramenta para avaliar a qualidade geral dos sistemas 
orçamentários. Ela tem um indicador de transparência 
orçamentária. 
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pesquisador ou organização de pesquisa em cada um dos 

85 países, bem como um Guia para o Questionário do 

Orçamento Aberto. O guia descrevia o método a ser usado 

para completar o questionário, incluindo a definição do 

tipo de comprovação que deveria ser fornecida. O IBP 

também ficou à disposição para responder perguntas dos 

pesquisadores enquanto completavam os questionários. A 

coleta de dados foi completada em 28 de setembro de 2007, 

acontecimentos ou desenvolvimentos ocorridos após essa 

data não estão refletidos nos resultados.

Foi feita uma cuidadosa revisão de cada questionário 

completado. Primeiro, o IBP analisou cada questionário, 

checando a consistência interna e comparando as respostas 

com dados públicos disponíveis. O questionário completo 

de cada país foi então submetido a dois revisores pares com 

conhecimento do país e o seu sistema orçamentário. Esses 

revisores eram independentes, tanto do governo quanto 

da instituição de pesquisa que completou o questionário, 

e suas identidades só são conhecidas pelo IBP. Depois, a 

equipe do IBP revisou os comentários dos revisores pares 

visando coerência com a metodologia. Onde era preciso, 

eles avaliaram comentários que conflitavam com as res-

postas dos pesquisadores para decidir qual resposta estava 

mais correta em termos de metodologia. Finalmente, 61 

governos foram convidados a comentar o questionário 

completo.1  Entretanto, somente cinco governos usaram 

essa oportunidade (El Salvador, Guatemala, Noruega, 

África do Sul e Suécia).  

Dois testes adicionais foram realizados para verificar 

a força dos dados. Primeiro, os resultados da Pesquisa 

foram comparados com os resultados de outros índices 

de governança e transparência. A comparação sugeriu 

que a Pesquisa é uma representação relativamente boa 

para medições mais amplas de governança e da qualidade 

das instituições nos países cobertos. Segundo, a “média 

unânime” foi calculada para cada país, medindo o nível de 

acordo entre os pesquisadores e os revisores pares. Houve 

um nível de acordo muito grande entre pesquisadores e 

revisores pares na grande maioria dos países cobertos. 

(Ver apêndice A para explicação mais detalhada sobre o 

processo de pesquisa e a metodologia.)

Conteúdos da Pesquisa do 
Orçamento Aberto e estrutura desse 
relatório
A Pesquisa foca em dois assuntos principais: Transparência 

orçamentária e instituições de supervisão orçamentária.  

A maioria das perguntas da Pesquisa foca no conteúdo e 

oportunidade de oito documentos orçamentários chave 

que todos os países deveriam emitir, de acordo com as boas 

práticas internacionais. Por causa da ênfase incomparável 

da Pesquisa na importância da participação pública na 

maior prestação de contas e melhores resultados, o IBP 

adicionou um Orçamento Cidadão – uma versão aces-

sível e simplificada do orçamento – na sua medida de 

transparência.  

As médias das respostas a essas perguntas formam o Índice 

do Orçamento Aberto 2008, uma medida comparativa 

de transparência orçamentária. O capítulo 2 apresenta as 

principais descobertas do OBI, e o capítulo 3 examina os 

resultados do OBI em maiores detalhes, focando em cada 

etapa do processo orçamentário.  

As perguntas restantes da Pesquisa avaliam a força das 

instituições supervisoras chave (o legislativo e o SNA) bem 

como as oportunidades para engajamento público no pro-

cesso orçamentário. Essas questões refletem a compreensão 

do IBP de que o acesso às informações orçamentárias não 

é a única condição necessária para uma fiscalização eficaz 

– instituições fortes e independentes e oportunidades para 

engajamento público também são necessárias. O capítulo 

quatro apresenta as descobertas que estão relacionadas 

com o legislativo e com o sistema nacional de auditoria 

no processo orçamentário.  

1. Os pesquisadores desses países expressaram vontade de que o governo comentasse os resultados da pesquisa. 
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O restante do relatório foca em como aumentar a transpar-

ência orçamentária e fortalecer a fiscalização. O capítulo 

cinco descreve as melhorias em vários países incluídos 

nas pesquisas de 2006 e 2008, e discute como melhorar 

transparência orçamentária rapidamente e com custos 

modestos. Para terminar, o capítulo seis apresenta reco-

mendações práticas para governos, doadores e sociedade 

civil para aumentar a transparência orçamentária e práti-

cas de fiscalização. 
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2.0 Principais D

escobertas

Segundo o OBI 2008, a grande maioria dos países pesqui-

sados não conseguiu atingir as referências básicas para 

transparência orçamentária. Isso prejudica a participação 

pública e cria oportunidades para que prosperem gastos 

inadequados, perdulários e corruptos, reduzindo assim o 

impacto das iniciativas antipobreza.  

A classificação média para o OBI 2008 é de 39 em 100. 

Isso indica que, na média, os países pesquisados fornecem 

informações mínimas sobre o orçamento do governo cen-

tral e suas atividades financeiras.

Somente cinco dos 85 países pesquisados – França, Nova 

Zelândia, África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos 

– disponibilizam informações orçamentárias extensas. 

Três desses cinco países publicam todos os oito documen-

tos chave, incluindo um Orçamento Cidadão. A França 

não produz uma revisão semestral. Os Estados Unidos 

não publicam uma Declaração Pré-Orçamentária, apesar 

de divulgar todas as informações pré-orçamentárias rel-

evantes em outros documentos públicos. Os EUA também 

não publicam um Orçamento Cidadão.

Outros 12 países fornecem informações significativas sobre 

o orçamento do governo central e atividades financeiras. 

Essa categoria inclui economias desenvolvidas como a 

Noruega e a Suécia; países em transição como a Romênia; 

bem como países em desenvolvimento como Botsuana, 

Brasil e Peru. Noruega, Suécia e Botsuana não fornecem 

um ou mais dos oito documentos orçamentários chave, 

enquanto a Polônia e o Peru disponibilizam publica-

mente sete dos oito documentos – nenhum distribui um 

Orçamento Cidadão – mas a informação contida neles 

não é abrangente.   

Os 68 países pesquisados restantes têm uma classificação 

ruim no OBI. Os 25 países que fornecem informações limi-

tadas ou nenhuma são o problema mais sério. (Ver Quadro 

QUADRO 2.1 O QUE O OBI AVALIA?

O Índice do Orçamento Aberto classifica os países de zero a 
100 com base num grupo de 91 perguntas do questionário. 
Essas perguntas estão focadas na disponibilidade pública 
de oito documentos chave (com ênfase particular na Pro-
posta Orçamentária do Executivo) e nas informações que 
eles contêm. A classificação de 81-100 indica que um país 
fornece informações abrangentes nos seus documentos 
orçamentários, a classificação de 61-80 indica informações 
significativas, 41-60 indica algumas informações, 21-40 
indica informações mínimas e zero-20 indica informações 
limitadas ou nenhuma. 

Tabela 2.1 Distribuição das Classificações OBI

Performance no OBI Número de 
Países

Classificação 
Média no OBI Países

Abrangente
(classificação de 81-100) 5 86 França, Nova Zelândia, África do Sul, Reino Unido, Estados Unidos.

Significativa
(classificação de 61-80) 12 68 Botsuana, Brasil, República Tcheca, Alemanha, Noruega, Peru, Polônia, 

Romênia, Eslovênia, Coréia do Sul, Sri Lanka, Suécia

Alguma
(classificação de 41-60) 27 51

Argentina, Bangladesh, Bósnia Herzegovina, Bulgária, Colômbia, 
Costa Rica, Croácia, Egito, Geórgia, Gana, Guatemala, Índia, Indonésia, 
Jordânia, Quênia, Macedônia, México, Namíbia, Nepal, Papua Nova 
Guiné, Filipinas, Rússia, Sérvia, Turquia, Uganda, Ucrânia, Zâmbia

Mínima
(classificação de 21-40) 16 34

Albânia, Azerbaijão, Equador, El Salvador, Cazaquistão, Líbano, Malawi, 
Malásia, Mongólia, Marrocos, Níger, Paquistão, Tanzânia, Tailândia, 
Trindade e Tobago, Venezuela

Limitada ou nenhuma 
(classificação de 0-20) 25 7

Afeganistão, Argélia, Angola, Bolívia, Burkina Faso, Camboja, Camarões, 
Chade, China, República Democrática do Congo, República Dominicana, 
Guiné Equatorial, Fiji, Honduras, República do Quirguistão, Libéria, 
Nicarágua, Nigéria, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Arábia Saudita, 
Senegal, Sudão, Vietnam, Iêmen

Geral 85 39  
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2.2) Incluem países de baixa renda como o Camboja, a 

República Democrática do Congo, Nicarágua e a República 

do Quirguistão, bem como vários países de renda média 

ou alta como a China, Nigéria e Arábia Saudita.  Em 23 

desses 25 países, a população não pode nem ver a Proposta 

Orçamentária do Executivo antes dela ser aprovada pelo 

legislativo. Em vez disso, a população fica completamente 

de fora das propostas na formulação ou aprovação das 

políticas orçamentárias governamentais, recebendo o orça-

mento anual como um fait accompli. Nicarágua e Nigéria 

publicam o orçamento proposto conforme debatido no leg-

islativo, mas as informações divulgadas fornecem somente 

um quadro vago para a população dos planos do governo 

para o próximo ano orçamentário.

Os 43 países restantes ficam no meio. Eles fornecem 

algumas informações ou informações mínimas sobre os 

orçamentos do governo central e atividades financeiras, 

mas com limitações sérias. Esses países não disponibi-

lizam publicamente alguns dos documentos chave, ou 

faltam detalhes importantes nos documentos que eles 

publicam.

Finalmente, é importante perceber que níveis reais de 

transparência orçamentária em muitos países provavel-

mente são até menores do que indica o OBI. Isso ocorre 

porque as informações sobre alguns fundos públicos e 

companhias estatais não estão incluídas nos documentos 

orçamentários governamentais. (Ver Quadro 2.3.) 

Características dos  
menos transparentes
Países que tem uma classificação ruim no OBI tendem a 

dividir uma série de características, as quais apontam para 

algumas das causas e conseqüências da falta de transpar-

ência orçamentária. Os piores classificados estão local-

izados em sua maioria no Oriente Médio e África do Sul, 

e na África Subsaariana.  Geralmente são países de baixa 

renda e, frequentemente, dependem fortemente de recei-

tas de ajuda estrangeira ou exportação de petróleo ou gás. 

Muitos deles têm instituições democráticas fracas ou então 

são governados por regimes autocráticos. Entretanto, entre 

cada uma dessas categorias há países com boa classificação, 

o que demonstra que é possível haver maior transparência 

orçamentária numa variedade de contextos diferentes. 

Região geográfica 
A região com a menor média de classificação no OBI é 

o Oriente Médio e Norte da África, com uma classifica-

ção média de 24 e com cinco dos sete países divulgando 

QUADRO 2.2 O QUE SIGNIFICA 
CLASSIFICAÇÃO MENOR QUE 10 NO OBI?

Dos 85 países incluídos no OBI 2008, 12 obtiveram clas-
sificação de um único dígito, e cinco países obtiveram zero. 
O Chade, por exemplo, tem 7 pontos de 100. O governo 
não disponibiliza publicamente a Proposta Orçamentária 
do Executivo, então os cidadãos não têm um quadro 
abrangente dos planos do governo para tributação e 
gastos para o ano seguintes.   Além disso, é difícil rastrear os 
gastos, a receita e os empréstimos durante o ano, já que os 
relatórios de execução não são publicados ou faltam detal-
hes importantes. Os gastos públicos no Chade também não 
são regularmente auditados. Com isso fica difícil avaliar se 
os dados orçamentários são confiáveis e estão de acordo 
com a legislação. Por fim, a população não consegue acesso 
às informações orçamentárias detalhadas necessárias para 
rastrear programas e atividades específicas, pois o Chade 
não tem o direito de acesso à informação codificado em lei .

QUADRO 2.3 ATIVIDADES EXTRA-ORÇAMENTO PODEM REDUZIR A TRANSPARÊNCIA

Na Venezuela (classificação 35 no OBI), pelo menos um quarto do orçamento anual não é registrado nos documentos orçamentários 
oficiais, segundo os pesquisadores. A Nicarágua (classificação OBI de 18) também mantém uma porção grande do orçamento fora da 
apresentação oficial do orçamento consolidado, incluindo dinheiro que o governo recebe da Venezuela. Pesquisadores da sociedade 
civil na Nicarágua relataram que receitas não divulgadas e despesas originadas nelas são de US$100 a US$500 milhões por ano (5 a 20% 
do Orçamento Geral de 2007).
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informações mínimas ou limitadas, ou nenhuma informa-

ção. Dentro desse grupo, a Jordânia tem uma classificação 

bem melhor do que seus vizinhos, mas mesmo assim sua 

classificação é 52 de possíveis 100.

Países da África Subsaariana também registram em geral 

uma classificação baixa. Mais de dois terços dos países 

pesquisados nessa região divulgam informações mínimas 

ou limitadas, ou nenhuma informação – e a média para a 

região é apenas 25. Botsuana e África do Sul são os mais 

bem classificados na África Subsaariana: Botsuana tem 

classificação 52, enquanto a África do Sul 87, e está entre 

os países mais transparentes incluídos no OBI 2008. Se 

retirarmos esses dois países mais transparentes, a média 

OBI para a região da África Subsaariana cai para decep-

cionantes 20.

Nível de renda
A FIGURA 2.1 mostra a relação entre os países do OBI e 

seu nível de renda (medido pelo PIB per capita). A linha 

crescente na FIGURA representa a relação média entre a 

renda de um país e sua classificação no OBI.  

Tabela 2.2 Índice do Orçamento Aberto por região 

Região Número de Países Classificação Média no OBI

Leste da Ásia e Pacífico 12 39

Leste Europeu e Ásia Central 17 50

América Latina e Caribe 15 39

Oriente Médio e África do Norte 7 24

Sul da Ásia 6 42

África Subsaariana 22 25

Europa Ocidental e EUA 6 80

FIGURA 2.1
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O diagrama de dispersão mostra que em muitos dos países 

na amostra existe uma relação positiva entre a classifica-

ção no OBI e seu nível de renda.2 Países bem classificados 

no OBI geralmente são países que tem um nível de renda 

relativamente alto (veja, por exemplo, Reino Unido, França, 

EUA e Noruega). Por outro lado, países com classificação 

ruim no OBI tendem a ter níveis de renda baixos (veja, 

por exemplo, Libéria, Burkina Faso, Chade e República 

do Quirguistão).  

Existem, porém, exceções importantes. Por exemplo, ape-

sar da sua riqueza considerável, Arábia Saudita e Guiné 

Equatorial têm classificação muito ruim no OBI – regist-

rando pontos de um e zero, respectivamente. Em contraste, 

entre países de baixa renda, Peru e Sri Lanka fornecem aos 

seus cidadãos uma quantidade significativa de informações 

orçamentárias. Em outras palavras, o nível de renda de um 

país não predetermina seu nível de transparência. 

 

Dependência de ajuda estrangeira    
Países que têm classificação ruim no OBI também ten-

dem a depender fortemente de valores grandes de ajuda 

estrangeira para financiar gastos públicos. A média de 

pontos para os 30 países que receberam mais de 5% da 

sua Renda Nacional Bruta (RNB) em ajuda estrangeira 

em anos recentes é 24, comparada com a classificação de 

62 para países que não receberam ajuda estrangeira no 

mesmo período. Também há evidências de que a transpar-

ência orçamentária piora quando aumenta a dependência 

de ajuda, como mostra a tabela 2.3. 

Essa relação aparente pode simplesmente refletir o fato de 

que países dependentes de ajuda são dependentes de ajuda 

por causa da sua situação de baixa renda, e países de baixa 

renda tendem a ser menos transparentes. Por outro lado, 

dependência de ajuda pode tornar a prestação de contas aos 

doadores, mais importante do que a prestação de contas à 

população, prejudicando assim a transparência. 

Porém, o padrão é interessante porque em muitos desses 

países, os doadores providenciaram bastante assistência 

técnica e financeira para melhorar os sistemas de admin-

istração financeira.   Dada a classificação ruim de muitos 

recebedores de grandes valores em ajuda, essa é uma área 

que certamente merece estudos adicionais. 

Tabela 2.3 Aid Dependency and Budget Transparency*

Nível de Dependência 
de Ajuda

Número de 
Países

Classificação 
Média no 

OBI
Países

Alta 
(Ajuda >10% da RNB) 18 22

Bósnia e Herzegovina, Burkina Faso, Camboja, Chade, República 
Democrática do Congo, Gana, Honduras, Republica do 
Quirguistão, Libéria, Malawi, Mongólia, Nicarágua, Níger, Ruanda, 
Senegal, Tanzânia, Uganda, Zâmbia  

Média 
(Ajuda >5% e <10% da RNB) 12 28 Albânia, Angola, Bolívia, Camarões, Geórgia, Jordânia, Macedônia, 

Nepal, Nigéria, Papua Nova Guiné, Sudão, Vietnã 

Baixa  
(Ajuda <5% da RNB)

45 45

Argélia, Argentina, Azerbaijão, Bangladesh, Botsuana, Brasil, 
Bulgária, China, Colômbia, Costa Rica, Croácia, República Checa, 
República Dominicana, Equador, Egito, El Salvador, Guiné 
Equatorial, Fiji, Guatemala, Índia, Indonésia, Cazaquistão, Quênia, 
Líbano, Malásia, México, Marrocos, Namíbia, Paquistão, Peru, 
Filipinas, Polônia, Romênia, Rússia, Arábia Saudita, Eslovênia, 
África do Sul, Coréia do Sul, Sri Lanka, Tailândia, Trinidad e 
Tobago, Turquia, Ucrânia, Venezuela, Iêmen 

Geral 75 32  

Fonte: Indicadores de Desenvolvimento Mundial; (Ajuda/GNI média do período 2000-2006)
Comentário: Somente países que recebem Assistência de Desenvolvimento Oficial foram incluídos nessa tabela. Afeganistão, Sérvia e São Tomé não foram incluídos no banco 
de dados

2. Um modo de medir quantitativamente a relação entre a classificação OBI dos países e seu nível de renda é uma medida conhecida como coeficiente de correlação. Um 
coeficiente de correlação varia entre 0 e 1 – com uma pontuação de 1 indicando uma relação perfeita. Esse coeficiente de correlação para o diagrama de dispersão acima é 
relativamente alto, 0,5278. 
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Dependência de  
receitas de recursos naturais
O OBI 2008 confirma que países dependentes de receitas 

de petróleo e gás tendem a ser menos transparentes. A 

tabela 2.4 mostra a classificação média no OBI para países 

com recursos naturais significativos e para países sem essa 

riqueza de recursos. 

A falta de transparência orçamentária é especialmente 

séria nos 21 países produtores de petróleo e gás. Sua clas-

sificação média é 23, abaixo da média geral da classifi-

cação no OBI de 39 e da classificação média de 44 para 

países que dependem de receitas de recursos minerais. 

(Ver Quadro 2.4.)

Além disso, os resultados do OBI mostram que a perfor-

mance varia significativamente até entre os países produ-

tores de petróleo e gás. Por exemplo, Colômbia, Noruega 

e México têm classificação bastante boa. Esse resultado 

apóia a idéia de que ser vitimizado pela “maldição dos 

recursos” – resultados econômicos, sociais e políticos nega-

tivos, associados a exportações significativas de recursos 

naturais – não é uma conseqüência inevitável da riqueza 

dos hidrocarbonetos.

Sistema Político
Todos os 17 países que fornecem informações orçamentárias 

abrangentes ou significativas são considerados democra-

cias em um grau ou outro. Por exemplo, o Índice de 

Democracia da Economist Intelligence Unit (EIU) classi-

fica nove dos 17 como democracias completas e oito como 

democracias imperfeitas. Em contraste, o EIU classifica 

dois dos 25 países que fornecem informações limitadas 

ou nenhuma informação como democracias imperfeitas, 

seis como regimes híbridos e 15 como regimes autoritários. 

Tabela 2.4  Dependência de Recursos Naturais e Transparência Orçamentária

Nível de Dependência de Recursos Número de 
Países

Classificação 
Média no OBI Países

Minérios (Carvão, cobre, diamantes, ouro, 
platina, prata e/ou estanho) 13 44

Botsuana, Rep. Dem. do Congo,* Gana, Indonésia,* 
Jordânia, República do Quirguistão, Libéria, 
Mongólia, Namíbia, Papua Nova Guiné, Peru, 
África do Sul, Zâmbia

Hidrocarboneto 21 23

Argélia, Angola, Azerbaijão, Bolívia, Camarões, 
Chade, Colômbia, Equador, Guiné Equatorial, 
Cazaquistão, México, Nigéria, Noruega, Rússia, São 
Tomé e Príncipe, Arábia Saudita, Sudão, Trindade e 
Tobago, Venezuela, Vietnã, Iêmen

Geral para Países Dependentes de Recursos 34 31  

*Rep. Dem. Congo e Indonésia também são produtores de petróleo, mas sua dependência de produção mineral é mais significativa.
Fonte: Guia do FMI para Transparência de Receitas 2007, baseado em dados de 2000 a 2005
Países são considerados ricos em recursos de hidrocarbonetos e/ou minérios com base nos seguintes critérios:
(i) uma cota média de receitas fiscais de hidrocarbonetos e/ou minérios em receita fiscal total de, no mínimo, 25% durante o período 2000-2005; ou
(ii) uma cota média de lucro de exportação de hidrocarbonetos e/ou minérios em lucros totais de exportação de, no mínimo, 25% durante o período 2000-2005. 

3. Kekic, Laza. “The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy.” Disponível em  http://www.economist.com/media/pdf/Democracy_Index_2007_v3.pdf (07/01/09).

QUADRO 2.4 FALTA DE TRANSPARÊNCIA 
ALIMENTA A CORRUPÇÃO NA GUINÉ 
EQUATORIAL

O pequeno país da África Ocidental, a Guiné Equatorial 
(GE) teve classificação zero no OBI 2008. O grande aumento 
das exportações de petróleo na última década tornou a GE 
uma das nações mais ricas da África. Mas esse crescimento 
dramático da riqueza não trouxe progressos nas condições 
de vida da população em geral. Isso provavelmente é uma 
consequência da corrupção. O controle do tesouro nacional 
da GE – incluindo as receitas que fluem para a companhia 
nacional de petróleo (GEPetrol) e a companhia nacional de 
gás (SONAGAS) - é altamente concentrada nas mãos do diri-
gente ditador do país Teodoro Obiang Nguema Mbasago e 
seus parentes.   Em 2004, uma investigação do Senado dos 
EUA revelou que a família do Presidente Obiang tinha mais 
de 60 contas no Banco Riggs, sediado em Washington DC. 
Funcionários do banco registraram compras extravagantes 
feitas a partir dessas contas e depósitos questionáveis vin-
dos de companhias de petróleo (ex. Exxon Mobil, Amerada 
Hess, Marathon Oil e Chevron Texaco). As compras incluíram 
uma mansão de US$2,6 milhões paga em dinheiro e uma 
mansão de oito quartos, 4.570 metros quadrados em 6,38 
hectares em Malibu, CA, avaliada em US$35 milhões.
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Um não foi classificado.3

 

Conclusões
Em resumo, governos na grande maioria dos países incluí-

dos no OBI 2008 não forneceram informações suficientes 

para a população para garantir uma prestação de contas 

eficaz do uso dos fundos públicos. Em adição, enquanto 

muitos dos países menos transparentes dividem várias 

características interconectadas, o OBI 2008 mostra que 

nenhum grupo de circunstâncias predetermina a trans-

parência, seja o nível de renda, geografia, dependência de 

ajuda ou recursos, e força das instituições democráticas.
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Disponibiliza Informações Abrangentes 

Disponibiliza Informações Significativas

Disponibiliza Algumas Informações 

Disponibiliza Informações Mínimas

Disponibiliza Limitada ou Nenhuma Informação

Não incluído no Índice do Orçamento Aberto (OBI) 2008
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Esse capítulo examina os resultados do OBI 2008 em 

maiores detalhes focando nas informações fornecidas para 

a população em cada estágio do processo orçamentário.  

Com dados adequados e oportunidades de participação 

no processo orçamentário, a sociedade civil e a popula-

ção podem impactar significativamente e positivamente 

nos resultados orçamentários. Esse capítulo inclui caixas 

de texto que ilustram isso, descrevendo as atividades de 

organizações da sociedade civil em diferentes países em 

cada estágio do processo orçamentário.    

O processo orçamentário consiste em quatro fases prin-

cipais: 1) formulação, quando é feito o rascunho da pro-

posta orçamentária pelo braço executivo do governo; 2) 

aprovação, quando o orçamento é debatido e aprovado 

pelo braço legislativo; 3) execução, quando os planos do 

orçamento para geração de receitas e gastos são imple-

mentados; e 4) avaliação e auditoria, quando os valores 

gastos são avaliados para anuência e, teoricamente, para 

execução. O diagrama indica quais dos oito documentos 

orçamentários chave devem ser produzidos em cada está-

gio do processo.

Em cada fase do processo orçamentário, os governos 

deveriam disponibilizar as informações nos oito documen-

tos orçamentários chave apresentados na Tabela 3.1. Esse 

capítulo vai discorrer sobre a importância de cada docu-

mento e as descobertas OBI relacionadas a ele.

Acesso da sociedade civil aos 
documentos orçamentários chave 
durante o ciclo orçamentário

Formulação do Orçamento 
Durante a formulação do orçamento, o governo determina 

a quantidade de receitas a serem coletadas, a dotação dos 

gastos e os níveis de déficit e débito para o próximo ano 

fiscal. A participação da sociedade civil nesse estágio é 

fundamental.

As decisões nesse estágio não só determinam o tamanho 

geral do orçamento e as principais dotações entre depar-

tamentos e programas para o próximo ano fiscal como 

também poderão influenciar orçamentos vários anos no 

futuro. Sendo que a maioria dos legislativos tem poderes 

limitados para mudar orçamentos propostos, o estágio de 

formulação é frequentemente a oportunidade final para 
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a sociedade civil influenciar as principais prioridades e 

dotações para o próximo ano orçamentário e, às vezes, 

além dele.   

Infelizmente, os resultados do OBI 2008 sugerem que o 

processo de formulação orçamentária permanece fechado 

na maioria dos países pesquisados.  

Dos 85 países da Pesquisa, somente 30 fazem uma 

Declaração Pré-Orçamentária publicamente disponível. 

Em 12 desses países somente são dadas informações par-

ciais.  Quase dois terços dos países (55) não publicam uma 

Declaração Pré-Orçamentária de forma nenhuma.   

Enquanto a Declaração Pré-Orçamentária esboça a estru-

tura fiscal e econômica para o próximo ano, é a Proposta 

Orçamentária do Executivo que apresenta as reais pri-

oridades de políticas do governo e atividades planejadas. 

O OBI 2008 descobriu que somente seis países publicam 

todas as informações nesse documento chave, exigido pelas 

boas práticas. Outros 17 países publicam uma proposta 

com informações significativas ao público. Em contraste, 

62 países publicam Propostas Orçamentárias do Executivo 

com informações limitadas ou sem sustentação.   

Dessa maneira, o OBI 2008 mostra claramente que a maio-

ria dos países não fornece informações suficientes para 

permitir que a sociedade civil se empenhe de forma signifi-

cativa no estágio de formação do processo orçamentário. 

Tabela 3.1 Quantidade de Informações Disponibilizadas Varia por Documento Orçamentário

Países 
Fornecendo 
Informações 

Limitadas 
ou Nenhuma           

(Classificação OBI 0-20)

Países 
Fornecendo 
Informações 

Mínimas         
(Classificação OBI 21-40)

Países 
Fornecendo 

Algumas 
Informações                

(Classificação OBI 41-60)

Países 
Fornecendo 
Informações 

Significativas 
(Classificação OBI 61-80)

Países 
Fornecendo 
Informações 
Abrangentes 

(Classificação OBI 81-100)

Declaração Pré-
orçamentária 55 0 4 8 18

Proposta  
Orçamentária do 
Executivo

24 10 28 17 6

Orçamento 
Promulgado 4 11 0 30 40

Orçamento 
Cidadão 68 4 0 3 10

Relatórios 
Durante o Ano-
Exercício

21 5 10 22 27

Revisão 
Semestral 63 5 4 3 10

Relatório de Final 
de Ano 37 18 14 11 5

Relatório de 
Auditoria 32 8 13 11 21

BOAS PRÁTICAS DURANTE 
A FORMULAÇÃO DO ORÇAMENTO

Uma Declaração Pré-Orçamentária deve ser emitida 
pelo menos um mês antes do executivo enviar a proposta 
orçamentária ao legislativo. Ela deve apresentar as pres-
suposições usadas no desenvolvimento do orçamento; 
receitas e despesas estimadas e níveis de endividamento; 
e as dotações entre os setores.    

A Proposta Orçamentária do Executivo é o resultado 
do estágio de formulação.  Apresenta a declaração detal-
hada do governo sobre as políticas e prioridades para o 
próximo ano orçamentário, incluindo dotações específi-
cas para cada ministério ou departamento. Deveria ser 
submetida ao legislativo pelo menos três meses antes do 
início do ano fiscal para permitir revisão adequada. 
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Isso nega oportunidades importantes de participação para 

a sociedade civil nas principais apropriações subjacentes 

ao orçamento, as questões chave de macro política e o 

estabelecimento das principais prioridades. Todavia, em 

alguns países o governo e a sociedade civil começaram a 

encontrar maneiras de tornar o processo de formulação 

mais consultivo. (Ver Quadro 3.1.) 

  

Aprovação do Orçamento
O estágio de aprovação do orçamento inicia quando o 

executivo apresenta formalmente sua proposta de orça-

mento anual para o legislativo. Na maioria dos países o 

legislativo então debate o orçamento e poderá realizar 

audiências públicas sobre propostas específicas em comitês 

de especialistas. O estágio de aprovação termina quando 

o legislativo aprova o orçamento em lei. 

Em países onde o legislativo representa um papel mais 

ativo no processo orçamentário, as organizações da socie-

dade civil poderão ser convidadas a trazer o testemunho 

de especialistas para as audiências e podem influenciar as 

decisões orçamentárias através de campanhas específicas. 

(Ver Quadro 3.2.)    

Praticamente todos os países (81) pesquisados disponibi-

lizam o orçamento publicamente depois de aprovado. 

Mas em quatro países – China, Guiné Equatorial, Arábia 

Saudita e Sudão – até o orçamento aprovado não é tor-

nado público. No total, 170 países fornecem informações 

abrangentes ou significativas no Orçamento Promulgado 

e somente 11 países fornecem informações mínimas ou 

nenhuma informação sobre o orçamento aprovado. A 

boa performance em geral de disponibilizar publicamente 

Orçamento Promulgado é uma descoberta positiva impor-

tante. Enquanto o Orçamento Promulgado for publicado é 

possível para a sociedade civil engajar-se em algum nível 

de fiscalização de como o orçamento é executado.

Orçamentos cidadãos são instrumentos importantes para 

disseminar informações orçamentárias de forma mais 

BOAS PRÁTICAS DURANTE  
A APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO

O orçamento deveria ser promulgado antes do início do 
ano fiscal. O Orçamento Promulgado então deveria ser 
disponibilizado, pois é o documento legal que autoriza 
o executivo a implementar as políticas contidas no 
orçamento.  

O orçamento geralmente é um longo documento técnico. 
Assim sendo, os governos também deveriam publicar um 
Orçamento Cidadão, uma versão simplificada do orça-
mento nos idiomas e pela mídia amplamente acessíveis 
pela população. 

QUADRO 3.1 PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NO ESTÁGIO DE FORMULAÇÃO DO ORÇAMENTO

Existem iniciativas do governo e da sociedade civil para abrir o processo de formulação à participação popular. Em 1989, o governo 
municipal de Porto Alegre, Brasil, introduziu o orçamento participativo, no qual o governo organiza fóruns para envolver a população 
diretamente nas decisões sobre dotação de recursos disponíveis no orçamento municipal de investimentos. A prática já foi adaptada 
e replicada em mais de 100 municípios no Brasil e em vários outros países no mundo. Os resultados no Brasil indicam que o orçamento 
participativo pode levar a maior participação popular e investimentos que beneficiam as comunidades pobres antes das comunidades 
de classe média e alta (Ver UNHABITAT 2004). Organizações da sociedade civil como o Centro de Assessoria e Estudos Urbanos (CIDADE), 
no Brasil, têm representado um papel importante na promoção e fiscalização das práticas de orçamento participativo.   

O trabalho da sociedade civil para abrir o estágio de formulação inclui tentativas de influenciar as prioridades que influenciam a tomada 
de decisão do orçamento. No Quênia, o Instituto de Assuntos Econômicos coordena uma reunião anual da sociedade civil que culmina 
num relatório para o governo sobre um grupo de prioridades. Em Uganda, a Rede de Débito da Uganda comunica os resultados das 
suas equipes de fiscalização comunitária em fóruns de políticas nacionais, como os Grupos de Trabalho Setoriais, para influenciar as 
prioridades orçamentárias nacionais. Ambas as iniciativas aproximam os relacionamentos da sociedade civil com as comunidades para 
enriquecer as discussões sobre prioridades nacionais e foram formalmente incorporadas ao processo de decisão nos dois países.    
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ampla e gerar maior compreensão e engajamento no pro-

cesso orçamentário. Dos 85 países do OBI 2008, 68 não 

publicam esse documento, mesmo não sendo necessários 

dados nem análises adicionais para produzi-lo.  Porém, 17 

países desenvolvidos e em desenvolvimento produzem um 

Orçamento Cidadão, com a Croácia, El Salvador, Coréia 

do Sul e Ucrânia entre os que começaram recentemente. 

Muitos países também os postam online.4  Em alguns 

países o governo e a sociedade civil colaboram na produção 

do Orçamento Cidadão. 

Execução Orçamentária
A fase de execução do processo orçamentário ocorre 

quando os fundos são realmente gastos para implementa-

ção das políticas, programas e projetos previstos no orça-

mento. Na prática, os orçamentos raramente são executa-

dos exatamente como foram aprovados.   

Divergências entre o planejado e os gastos reais podem 

acontecer por motivos legítimos, como mudanças explíci-

tas na política ou em reação a mudanças nas condições 

econômicas. Mas divergências também podem acontecer 

por motivos negativos, incluindo má administração finan-

ceira, despesas não autorizadas, ineficiência e fraude. Em 

muitos países, tais fraquezas na execução são um problema 

tão grande quanto o financiamento inadequado. É por isso 

que ter informações úteis, acessíveis, corretas e oportunas 

BOAS PRÁTICAS DURANTE  
A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Existem três documentos que os governos deveriam 
publicar durante o curso da execução orçamentária. 
Primeiro, o executivo deveria emitir Relatórios Durante 
o Ano-Exercício mensais ou bimestrais sobre as 
receitas, despesas e débitos incorridos. Eles permitem 
aos cidadãos monitorar se o governo está gastando 
como prometeu em setores chave e se esses fundos estão 
chegando nas instituições e beneficiários.   Segundo, 
o executivo deveria publicar uma Revisão Semestral 
para discutir mudanças nas pressuposições econômi-
cas que tenham afetado as políticas orçamentárias. 
Por exemplo, uma mudança inesperada no preço do 
petróleo e do gás pode levar a grandes aumentos ou 
diminuições na receita dos países ricos em recursos. Ter-
ceiro, o executivo deveria emitir um Relatório de Final 
de Ano resumindo a situação no final do ano fiscal. O 
Relatório de Final de Ano deveria incluir atualizações 
sobre o progresso em alcançar os objetivos das políticas 
do Orçamento Promulgado.

QUADRO 3.2 PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NO ESTÁGIO DE APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO

Como discutido em maiores detalhes no capítulo 4, a qualidade da supervisão do legislativo é frequentemente prejudicada pelo con-
hecimento limitado sobre orçamento e falta de acesso a pesquisas independentes. As organizações da sociedade civil podem ajudar o 
trabalho do legislativo produzindo guias acessíveis do orçamento, fornecendo treinamento e assistência técnica e empreendendo aná-
lises independentes do orçamento. Muitas vezes, o valor da análise da sociedade civil é seu único foco sobre o impacto do orçamento 
sobre as comunidades pobres e marginalizadas.   

Em países com o legislativo mais forte, as organizações da sociedade civil podem afetar as decisões orçamentárias através do seu apoio 
ao legislativo. Por exemplo, o Projeto Orçamentário da Califórnia (CBP), sediado nos EUA, ajudou a evitar a promulgação de cortes nos 
impostos corporativos estaduais que teriam inicialmente beneficiado as corporações de tecnologia, filmes e diversão, reduzindo os 
recursos disponíveis para programas dirigidos às comunidades pobres e de baixa renda.    

Sob a proposta conhecida como “fator de vendas únicas”, empresas que têm instalações de produção e empregados na Califórnia 
pagariam impostos estaduais mínimos ou nenhum se vendessem a maioria dos seus produtos ou serviços fora da Califórnia. Já que essa 
era uma proposta complicada, a análise e o diagrama preparado pelo CBP foram cruciais para ajudar os legisladores e organizações de 
defesa de direitos a compreender a política e suas potenciais conseqüências. A equipe do CBP dedicou bastante tempo na educação 
dos fazedores de políticas e explicando o impacto sobre os serviços públicos se a proposta fosse promulgada. Apesar do decréscimo de 
muitos bilhões no orçamento do estado, a Assembléia aprovou mais de um bilhão em reduções de impostos corporativos, incluindo a 
política de “fator de venda única” ao aprovar o orçamento estadual em março. Mas o Senado Estadual recusou-se a aprovar a medida ao 
aprovar o plano final de despesa em agosto, e a proposta morreu.  

4. Por exemplo, ver aqueles produzidos pelos governos da Nova Zelândia (http://www.treasury.govt.nz/budget/2007/execsum); 
Índia (http://www.indiabudget.nic.in/ub2007-08/keybudget.htm); e África do Sul (http://www.finance.gov.za/documents/national%20budget/2007/guide.pdf).
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durante a execução orçamentária é tão importante e pode 

habilitar a sociedade civil a aumentar sua capacidade de 

fiscalizar o governo. (Ver Quadro 3.3.)

O OBI 2008 descobriu que a performance em relação às 

informações sobre execução orçamentária é misturada, 

mas em geral ruim. Enquanto 20 países publicam todos 

os três relatórios importantes, 39 publicam dois deles e 15 

países publicam somente um deles. Onze países (Argélia, 

República Democrática do Congo, Guiné Equatorial, 

Malawi, Nigéria, Paquistão, Ruanda, São Tomé e Príncipe, 

Arábia Saudita, Sudão e Trindade e Tobago) não divulgam 

nenhum relatório de execução para a população. 

A Tabela 3.2 mostra que os países do OBI têm uma per-

formance um pouco melhor nos relatórios durante o ano-

exercício do que na revisão semestral e no relatório de final 

de ano. Mas a quantidade de informações nos relatórios 

durante o ano-exercício varia muito e somente 27 dos 85 

países fornecem informações de execução orçamentária 

completas nesses relatórios.   

Muito poucos países fornecem informações abrangentes 

nas suas Revisões Durante o Ano-Exercício e Relatórios 

de Final de ano (10 e 5, respectivamente). São particular-

mente preocupantes os países que não publicam Revisões 

Durante o Ano-Exercício e Relatórios de Final de Ano (63 

e 21, respectivamente).

Tabela 3.2 Número de Países Produzindo Relatórios de Execução Orçamentária

Completo Parcial Não Disponível

Relatórios Durante o Ano-
Exercício

27 40 18

Revisão Semestral 10 12 63

Relatórios de Final de Ano 5 59 21

BOAS PRÁTICAS DURANTE  
AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E AUDITORIA 

Boa prática demanda que um corpo independente do 
executivo emita um Relatório de Auditoria anual.  O 
sistema nacional de auditoria (SNA) deveria deve relatar 
suas descobertas anualmente ao legislativo, bem como 
ao público em geral.  Relatórios de Auditoria deveriam 
cobrir todas as atividades empreendidas pelo executivo, 
apesar de que orientações da Organização Internacional 
de Instituições Nacionais de Auditoria (INTOSAI) permite 
exclusões em casos envolvendo “interesses protegidos 
ou validos de proteção pela lei” O Relatório de Auditoria 
deve ser emitido nos 12 após o final do ano fiscal. 

QUADRO 3.3 INTERVENÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO ESTÁGIO DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Em 2002, a Câmara dos Deputados do México aprovou um aumento significativo no financiamento a programas de saúde da mulher.  
Subsequentemente, o presidente da Comissão Orçamentária solicitou ao Ministro da Saúde a desviar parte desse aumento para oito 
Centros não governamentais de assistência à mulher. Esse pedido gerou um tumulto no Congresso e uma rede de seis instituições da 
sociedade civil foi formada para lidar com a questão. A rede aproveitou os poderes do corpo independente criado para impor o cumpri-
mento da lei de Direito à Informação de 2003 para obter informações detalhadas sobre o uso dos fundos.  

O FUNDAR, uma organização mexicana com foco em orçamento, mostrou que os Centros eram de fato ligados a uma organização 
(Provida) cujos programas se opõem às políticas de HIV/AIDS do governo do México. Descobriu também que 90% dos fundos alocados 
para esses Centros eram usados de forma irregular – a maioria dos pagamentos não era faturada e ia para organizações “fantasma” que 
dividiam o mesmo endereço do Provida. Investigações posteriores pelos auditores internos e externos do governo comprovaram as 
descobertas do FUNDAR. O auditor interno multou o Provida e foi exigido que a organização devolvesse os fundos que recebera, e o 
mesmo foi barrado de receber fundos públicos por 15 anos. 
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Avaliação Orçamentária e Auditoria 
O estágio final no ciclo orçamentário ocorre quando há 

uma estimativa de se os recursos públicos foram usa-

dos adequada e eficientemente. O público pode usar essa 

informação para exigir sistemas melhorados e punição dos 

responsáveis pelos atos de corrupção.  (Ver Quadro 3.4.)   

Os resultados do OBI mostram que a transparência nesse 

estágio é bastante ruim. Em 27 dos países pesquisados, o 

Relatório de Auditoria não é disponibilizado publicamente. 

Em seis desses países – Camarões, Guiné Equatorial, 

Libéria, Marrocos, Níger e Sérvia – não são nem produzi-

dos Relatórios de Auditoria. Contudo, 21 países publicam 

Relatórios de Auditoria completos. Esses países abarcam 

diversos contextos, demonstrando mais uma vez que uma 

boa performance pode ser alcançada na maioria das situa-

ções, se houver vontade política. 

Atrasos na divulgação dos Relatórios de Auditoria reduzem 

as oportunidades da sociedade civil de usar as informações 

de auditoria para lutar por melhorias na performance do 

governo. Infelizmente 48 países não publicam os Relatórios 

de Auditoria dentro do prazo recomendado. Por exemplo, 

México, Índia e Romênia divulgam seus Relatórios de 

Auditoria mais de 12 meses depois do final do ano fiscal.

Conclusões
Em cada estágio do processo orçamentário, as informações 

disponibilizadas publicamente determinam a habilidade 

da sociedade civil (bem como a mídia, legislativo e sistemas 

nacionais de auditoria) de influenciar, fiscalizar e avaliar a 

eficácia das políticas governamentais.    

Os resultados detalhados do OBI 2008 revelam padrões 

desiguais de transparência nos diferentes estágios do pro-

cesso orçamentário. A maioria dos países incluídos na pes-

quisa publica o orçamento anual aprovado pelo legislativo, 

permitindo algum nível de engajamento da sociedade civil 

no resto do processo orçamentário. Entretanto, o estágio 

de formulação do orçamento, no qual é tomada a maio-

ria das decisões sobre as principais políticas e dotações de 

recursos, permanece bastante fechado, e a disponibilidade 

de informações durante as fases de execução e avaliação 

é bastante limitada. Como mostram as caixas de texto 

nesse capítulo, isso prejudica a contribuição potencial da 

sociedade civil para aumentar as prioridades, dotações e 

benefícios recebidos pelos gastos públicos, bem como na 

identificação de práticas desonestas.    

QUADRO 3.4 INTERVENÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO ESTÁGIO DE AUDITORIA DO ORÇAMENTO

Membros do Concerned Citizens of Abra for Good Government (CCAGG) nas Filipinas ficaram chocados ao ver uma propaganda no 
jornal emitido pelo Ministério dos Trabalhos Públicos declarando que tinha completado com sucesso 27 projetos na província de Abra.   
Sabendo que isso não era verdade, membros do CCAGG juntaram documentação detalhada sobre o estado atual dos projetos que 
tinham sido declarados completos.   Uma auditoria oficial do governo concordou com as descobertas do CCAGG e vários funcionários 
foram acusados de corrupção e depois suspensos por má conduta. 

Algumas organizações da sociedade civil tomaram medidas para divulgar as descobertas dos Relatórios de Auditoria para obrigar o 
governo a prestar contas da administração dos bens públicos.   Uma dessas organizações, HakiElimu, na Tanzânia, criou uma serie de 
folhetos que apresentavam as descobertas de Relatórios de auditoria recentes de modo atraente e acessível e os compartilhou com a 
mídia, funcionários do executivo, legisladores e parceiros da sociedade civil.   A primeira rodada de folhetos emitida em 2006 obteve 
muito sucesso e o controller e auditor geral cooperou muito mais com o projeto quando ele foi repetido em 2007.
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A Pesquisa do Orçamento Aberto 2008 incluiu pergun-

tas sobre a capacidade do legislativo e do SNA de realizar 

uma fiscalização efetiva. Foi determinada uma média 

para as respostas a essas perguntas para a criação de dois 

índices que medem a força geral do legislativo e do SNA.5  

Apesar de serem menos abrangentes do que o OBI, já que 

a Pesquisa incluiu menos perguntas sobre instituições de 

fiscalização do que sobre acesso público à informação, os 

índices, contudo, fornecem um resumo útil da situação 

nos 85 países.

Os resultados mostram que a capacidade de fiscalização dos 

legislativos e SNAs está prejudicada por várias restrições 

sérias na maioria dos países pesquisados. Enquanto os 

capítulos anteriores descreveram como a falta de acesso à 

informação impede a população de participar diretamente 

no processo orçamentário, aqui examinamos os problemas 

que os legislativos e SNAs enfrentam por representarem 

indiretamente os interesses da população.    

Prestação de contas eficiente depende não só de trans-

parência, mas também da força dessas instituições. 

Infelizmente, a Pesquisa descobriu que os países com leg-

islativos e SNAs mais fracos também tendem a ter pior 

classificação no OBI. A fiscalização orçamentária nesses 

países é frustrada pelo limitado acesso à informação e pela 

fraqueza das instituições de fiscalização.  

Descobertas chave para legislativos
O papel do legislativo no processo orçamentário varia em 

cada país. Tipicamente, o legislativo tem poder de aprovar 

a legislação orçamentária, autorizar a coleta e os gastos das 

receitas do governo e analisar contas auditadas para deter-

minar se o governo realizou suas promessas orçamentárias. 

Na maioria dos casos, o legislativo também tem o poder 

de aprovar emendas à proposta orçamentária apresentada 

pelo executivo.  

A média de pontos para “força do legislativo” é 42 em 100. 

Um fator importante na formulação dessa média geral é o 

tempo que o legislativo tem para analisar cuidadosamente 

a Proposta Orçamentária do Executivo. A OCDE reco-

menda que o executivo forneça uma proposta orçamen-

tária detalhada para o legislativo pelo menos três meses 

antes do início do ano fiscal.  Porém, menos da metade dos 

países pesquisados (32 de 85) fazem isso no prazo. Em 17 

países a proposta orçamentária é recebida menos de seis 

semanas antes do início do ano orçamentário, impedindo 

uma revisão cuidadosa do legislativo. 

5. Ver Anexo A para explicações detalhadas sobre como esses sub-índices foram construídos.

QUADRO 4.1 A SOCIEDADE CIVIL 
PODE FORTALECER O TRABALHO DO 
LESGISLATIVO

Organizações da sociedade civil, especialistas em questões 
de orçamento ajudam a capacitar o legislativo de várias 
maneiras. Por exemplo, organizações na Índia, México, 
Croácia e outros lugares preparam sumários acessíveis e 
guias para os orçamentos nacionais dos seus países.  Ao 
receber o primeiro guia sobre o orçamento da Croácia feito 
por uma organização da sociedade civil, um membro do 
legislativo exclamou para o Deputado Ministro das Finan-
ças: “Agora não precisamos (só) ouvir você, temos nosso 
(próprio) guia.”  

Organizações da sociedade civil tambem dão treinamento 
e assistência técnica para melhorar o conhecimento dos 
legislativos e a qualidade das audiências e relatórios 
orçamentários. O Instituto pela Democracia na África do Sul 
(IDASA), por exemplo, fez uma parceria com uma empresa 
de contabilidade multinacional para dar treinamento e 
assistência técnica a todos os comitês de especialistas em 
legislativos provinciais na África do Sul.   

E finalmente, a sociedade civil fornece análises indepen-
dentes valiosas sobre o orçamento. Por causa da capaci-
dade limitada de análise de orçamentos em muitos países 
em desenvolvimento, as análises de organizações da 
sociedade civil focando no impacto do orçamento sobre 
as comunidades pobres e marginalizadas frequentemente 
são as únicas interpretações do orçamento acessíveis, opor-
tunas e decisivas. Por exemplo, iniciativas de orçamento 
de gênero na África do Sul e na Tanzânia permitiram aos 
legisladores aproximar-se das habilidades de pesquisa da 
sociedade civil, enquanto davam a ela acesso direto aos 
fazedores de políticas. Iniciativas parecidas, destacando o 
impacto do orçamento sobre as mulheres, crianças e pes-
soas com deficiência, têm sido replicadas em muitos países 
no mundo.    
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Por causa do tempo limitado que o legislativo tem para 

revisar a proposta orçamentária, não é de se surpreender 

que 66 dos 85 países pesquisados não realizem audiên-

cias públicas nas quais as organizações da sociedade civil 

podem testemunhar sobre orçamentos de departamentos 

individuais do governo. Da mesma forma, 67 dos 85 países 

não realizam audiências públicas nas quais as organizações 

da sociedade civil possam testemunhar sobre a estrutura 

macroeconômica e fiscal do orçamento governamental.  

Em relação à execução orçamentária, em 49 dos 85 países 

pesquisados, o executivo não busca aprovação do legisla-

tivo quando transfere fundos entre unidades administra-

tivas. Isso limita muito o poder do legislativo de garantir 

que os escassos fundos públicos sejam gastos de acordo 

com o orçamento aprovado.   

Além disso, em quase um terço dos países (27 de 85) o 

legislativo não tem a oportunidade de fazer orçamentos 

suplementares até os fundos serem gastos.  Isso é especial-

mente problemático em países com solicitações grandes 

e freqüentes de suplementação de orçamento - como na 

República do Quirguistão, Malawi, México, Sudão e Iêmen. 

Essa prática permite que os governos usem suplementa-

ção orçamentária para esconder gastos impopulares ou 

controversos.  

Descobertas chave para sistemas 
nacionais de auditoria - SNAs
O nome, estrutura e funções dos SNAs variam entre os 

países. Em geral, os SNAs têm a tarefa de verificar as contas 

do governo para garantir o uso correto dos fundos públi-

cos, o cumprimento da legislação existente e a aderência a 

práticas saudáveis de administração financeira. Na maio-

ria dos países, os SNAs devem apresentar as descobertas 

e recomendações ao legislativo nacional, o qual poderá 

ter uma comissão com mandato de revisar as descobertas 

de auditoria (frequentemente chamada de “comissão de 

contas públicas”).

A média de pontos para “força do SNA” é 45 em 100, 

somente um pouco maior do que a média de pontos para 

os legislativos.  

Uma das medidas mais importantes da capacidade de um 

SNA em fornecer fiscalização eficaz é a sua independência 

do braço executivo.  Infelizmente, em 26 países pesquisa-

dos o executivo pode remover o diretor do SNA do cargo 

sem o consentimento do legislativo nem do judiciário. 

Além disso, em 38 dos 85 países o executivo, não o legisla-

tivo nem o judiciário, determinam a dotação orçamentária 

anual para o SNA. Em 24 desses países os pesquisadores da 

sociedade civil da Pesquisa sentiram que o financiamento 

do SNA era menor do que o nível de recursos necessários 

para executar seu mandato. Dependência legal e finan-

ceira do executivo poderá levar o diretor do SNA a reter 

relatórios decisivos.

QUADRO 4.2 A SOCIEDADE CIVIL PODE 
FORTALECER O TRABALHO DOS SNAs

Em alguns países, organizações da sociedade civil trabalhar-
am com o SNA para conduzir auditorias complementares 
ou conjuntas.  As organizações também podem ajudar a 
divulgar as descobertas dos Relatórios de Auditoria encora-
jando seu acompanhamento e também podem sugerir 
tópicos para investigações de auditoria.

Por exemplo, em 2007 o Tribunal Superior de Contas de 
Honduras (o SNA) iniciou um programa piloto para pedir 
maior participação pública nas auditorias. Ele selecionou 
oito instituições, incluindo hospitais, escolas e municípios 
para auditorias baseadas em sugestões da população 
recebidas numa reunião organizada pelo SNA. Logo após, o 
SNA pediu e recebeu reclamações sobre o funcionamento 
dessas instituições. O SNA investigou essas reclamações e 
incorporou suas descobertas aos seus Relatórios de Audi-
toria.   Os Relatórios de Auditoria foram debatidos em outra 
reunião pública organizada pelo SNA, na qual compare-
ceram representantes das entidades auditadas que deram 
explicações sobre as descobertas da auditoria. 

Uma avaliação da iniciativa mostrou que a participação 
popular gerou um número maior de descobertas de audito-
ria nos relatos das auditorias piloto, as quais provavelmente 
não seriam identificadas através de uma investigação 
regular de auditoria.

6. Quase cada país exije legalmente la existência d’uma entidade para vigiar as contas públicas. Conocido geralmente como a Instituição Suprema de Auditoria, esta entidade 
pode ser conocida como o Escritório do Revisor de Contas Geral, a Board of Auditors, ou a Corte das Contas. Nos Estados Unidos, o SAI é o escritório da responsabilidade do 
governo (Government Accountability Office) e é dirigido pelo Comptroller General.
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Os mandatos dos SNAs geralmente impedem que eles rep-

resentem um papel político ou de políticas direto. Como 

resultado, para que suas auditorias tenham algum impacto 

direto, o legislativo precisa acompanhar as descobertas e 

recomendações dos SNAs. Entretanto, em 17 países pes-

quisados o legislativo não acompanha o trabalho do SNA, 

enquanto em outros 20 países o acompanhamento do leg-

islativo é mínimo.    

Além disso, em 64 países o executivo não revela quais pas-

sos, se algum, tem dado para seguir as recomendações da 

auditoria. Em adição, nem o SNA nem o legislativo trans-

mitem para a população as ações do executivo para seguir 

as recomendações em 64 países. Isso facilita para o governo 

ignorar as recomendações de auditoria.  

Em muitos países, o SNA tem alguns procedimentos para 

sondar a população como fonte de informação. (Ver exem-

plo em Honduras no Quadro 4.2.) Em 46 países pesquisa-

dos o SNA mantém mecanismos formais de comunicação 

com a população para receber reclamações e sugestões 

sobre agências, programas ou projetos que deve auditar. 

Porém, em 31 países o SNA tem poder limitado de decisão 

sobre o que irá auditar. Assim sendo, mesmo que existam 

os canais para engajamento da sociedade civil, um grande 

número de SNAs poderá não conseguir usar essas infor-

mações com eficácia. 

Falta de transparência e instituições 
de fiscalização fracas 
Como mostra a Tabela 4.1, os países com as instituições 

de fiscalização mais fracas tendem a ficarem agrupadas 

nas mesmas regiões das piores classificações no OBI. 

Assim, as regiões do Oriente Médio e a África do Norte e 

África Subsaariana têm classificação geral baixa no OBI e 

também nas questões relacionadas ao legislativo e SNAs. 

Entretanto, a Ásia Meridional também tem má pontuação 

em relação à força dos legislativos, apesar de ter melhor 

performance no OBI.

Essas descobertas são decepcionantes já que instituições 

formais de fiscalização são muito necessárias nesses países 

em que o acesso público à informação é limitado. As 

descobertas da Pesquisa indicam que em muitos países a 

população é efetivamente excluída da participação direta 

e indireta no processo orçamentário. 

Como no OBI, vale registrar que existem alguns países com 

boa performance em relação à força das instituições for-

mais de fiscalização dentro das regiões com performance 

ruim. Por exemplo, Zâmbia e África do Sul registram 53 

e 73, respectivamente, para força do SNA – bem mais do 

que a média para países da África Subsaariana. Nos dois 

países o SNA goza de uma razoável independência – os 

diretores do SNA só podem ser removidos pelo legislativo 

ou judiciário, e os SNAs tem plenos poderes para decidir 

quais auditorias empreender.   

Tabela 4.1 Força das Instituições de Fiscalização por Região

Região Força do Legislativo Força do SNA OBI

Leste da Ásia e Pacífico 41 53 39

Leste Europeu e Ásia Central 48 57 50

América Latina e Caribe 40 47 39

Oriente Médio e África do Norte 27 21 24

Sul da Ásia 32 41 42

África Subsaariana 35 29 25

Europa Ocidental e EUA 78 84 80

Classificação geral 42 45 39
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A África do Sul também tem uma boa pontuação em ter-

mos de força do legislativo, 69 em 100. Isso reflete o fato do 

Ministério das Finanças da África do Sul realizar consul-

tas extensas com uma série de legisladores como parte do 

processo de determinação das prioridades do orçamento.  

Em adição, o legislativo da África do Sul realiza audiên-

cias públicas sobre a estrutura macroeconômica e fiscal 

apresentada no orçamento, e também sobre orçamentos 

individuais das unidades administrativas do governo 

(ministérios, departamentos e agências). 
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Como em todos os processos de mudança institucional, 

melhorias sustentáveis em transparência orçamentária 

provavelmente levarão bastante tempo. Aumentar a trans-

parência poderá envolver a reformulação de leis, regula-

mentações, regras e procedimentos, bem como mudança 

nas práticas. Esses processos podem ser extremamente 

lentos, podendo encontrar vários contratempos, incluindo 

interferência política. Contudo, a Pesquisa do Orçamento 

Aberto mostra que é possível melhorar rapidamente a 

transparência orçamentária numa variedade de contextos, 

através de uma combinação de vontade política, pressão da 

sociedade civil e outros fatores internos e externos. 

Esse capítulo destaca progressos registrados na transpar-

ência orçamentária entre 2006 e 2008 e discute como os 

países que continuam a ter classificação ruim poderão 

começar a fazer progressos parecidos. Sendo que a Pesquisa 

será repetida a cada dois anos, ela vai fornecer dados para 

registrar o progresso durante o passar do tempo e identi-

ficar estratégias para aumento da transparência.

Melhorias significativas desde 2006
Dos 59 países que foram pesquisados em 2006 e em 2008, a 

grande maioria viu sua classificação geral de transparência 

orçamentária mudar, a maior parte em sentido positivo. 

Os únicos dois países que não tiveram sua classificação 

alterada foram o Reino Unido e a Nova Zelândia.

A classificação média no OBI 2008 para os 59 países 

que também estavam incluídos no OBI 2006 é 48—uma 

pequena melhora em relação à classificação média de 46 

no OBI 2006 para os mesmos países.7   

As mudanças entre 2006 e 2008 podem ser atribuídas a três 

fatores. Em alguns casos, elas refletem mudanças significa-

tivas no grau de transparência orçamentária, originando-se 

de transformações nas políticas e procedimentos governa-

mentais ou de transições políticas mais amplas. Em outros 

casos, estão relacionadas a mudanças menores no tipo de 

documentos orçamentários que o governo disponibiliza 

para a população ou nas informações contidas nos docu-

mentos. Finalmente, mudanças na classificação também 

podem ocorrer devido a compreensão maior dos pesqui-

sadores e uma aplicação mais rigorosa da metodologia da 

Pesquisa, levando a reavaliações parciais.

Enquanto esse capítulo foca em alguns dos países com 

mudanças significativas, o Quadro 5.1 mostra vários países 

que tiveram melhorias menores, mas prometedoras em 

transparência orçamentária. Os resultados apresentados 

aqui são preliminares. O IBP pretende investigar cada um 

desses casos mais cuidadosamente no próximo ano para 

compreender os fatores que levaram a mudança ou que 

possam reverter essas melhorias. 

Essas mudanças positivas são encorajadoras. O IBP fica 

feliz em relatar que vários governos estão cada vez mais 

reconhecendo a importância da divulgação de informações 

orçamentárias para a população. Esses são exatamente os 

tipos de desenvolvimento que a Pesquisa espera documen-

tar para muito mais países no futuro.  

Entretanto, muitos países que estão progredindo ainda 

poderiam fazer muito mais para melhorar a transpar-

ência orçamentária. Alguns países que viram melhorias 

7. A classificação média para todos os 85 países no OBI 2008 é 39, muito menor do que a classificação média para os 59 países que também estiveram incluídos no OBI 2006. 
Essa média mais baixa reflete primeiramente as classificações muito baixas da maioria dos 26 países incluídos no OBI 2008 que não participaram do OBI 2006. A classificação 
média no OBI 2008 para os 26 novos países é 21. Esses países incluíram muitos países que fornecem informações limitadas ou nenhuma informação sobre seus orçamentos, como 
a China, Guiné Equatorial e Arábia Saudita.

QUADRO 5.1 MELHORIAS MENORES 
TAMBÉM VÁLIDAS DE REGISTRO

Algumas melhorias melhores na performance dos países 
também são importantes. Por exemplo, alguns países, 
incluindo Gana e Noruega, começaram a publicar um Orça-
mento Cidadão.    Outros países como El Salvador, Uganda 
e Vietnã estão disponibilizando algumas informações 
durante a execução orçamentária. Marrocos e Rússia estão 
agora incluindo números nos gastos passados dos seus 
documentos orçamentários, tornando mais fácil rastrear 
tendências nas dotações de recursos e despesas. Final-
mente, os governos do Equador e Índia, entre outros, mel-
horaram suas planilhas orçamentárias e estão publicando 
mais informações sobre itens extra-orçamentários. 
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significativas, como o Egito e o Nepal, estavam iniciando 

de uma base muito baixa e ainda têm uma classificação 

geral muito ruim.   É importante não considerar esses 

progressos como sendo naturais e assegurar-se de que 

sejam mantidos.   

Croácia 
O aumento de 17 pontos na classificação da Croácia pode 

ser explicado primeiramente pela introdução das estimati-

vas plurianuais nos documentos orçamentários, incluindo 

a Proposta Orçamentária do Executivo.8  Anteriormente, 

o orçamento da Croácia somente continha informações 

para o ano orçamentário corrente e o anterior. O orça-

mento agora inclui dados sobre os dois anos anteriores 

ao ano corrente e projeções para dois anos à frente. Esse 

desenvolvimento faz parte dos trabalhos em andamento no 

Ministério das Finanças para obedecer às exigências para 

inclusão na União Européia. Entre 2006 e 2008 também 

houve alguns progressos nos conteúdos da Declaração 

Pré-Orçamentária e Relatórios de Final de Ano. A Croácia 

também começou a publicar um Orçamento Cidadão. 

O trabalho de organizações da sociedade civil como 

o Instituto das Finanças Públicas (IPF), que conduziu 

uma pesquisa para a Croácia em 2006 e 2008, delineou 

alguns dos debates sobre transparência orçamentária no 

país. O IPF conduziu uma variedade de esforços de def-

esa de direitos conectados com o OBI 2006, incluindo a 

produção de releases de imprensa e boletins informativos, 

contribuindo com um jornal acadêmico sobre as desco-

bertas e a manutenção de uma presença ativa na mídia. O 

Ministro das Finanças participou da apresentação pública 

dos resultados do OBI 2006 e declarou que estava ansioso 

para trabalhar no sentido de melhorar a classificação da 

Croácia. O IPF também ajudou o Ministro a melhorar 

o site na internet e trabalhou com legislativos nacionais 

e municipais para aumentar sua compreensão sobre o 

orçamento, produzindo guias de orçamento e impostos e 

conduzindo oficinas de formação. 

Egito 
Em 2006, a classificação geral do Egito no OBI era 18, indi-

cando que o governo fornecia informações limitadas ou 

nenhuma informação sobre o orçamento. Nessa Pesquisa, 

a classificação geral do Egito no OBI melhorou para 43, 

mostrando que eles agora fornecem algumas informações, 

embora incompletas, sobre o orçamento. 

Tabela 5.1 Mudanças Significativas na Transparência Orçamentária (2006-2008)

País OBI  2006 OBI  2008 Mudança Comentários 

Egito 18 43 +25 Publicação da Proposta Orçamentária do Executivo

Geórgia 33 53 +20
Introdução do formato de orçamento plurianual
Publicação do Orçamento Cidadão
Eliminação dos fundos extra-orçamento

Croácia 42 59 +17 Introdução de estimativas plurianuais 
Publicação do Orçamento Cidadão

Sri Lanka 47 64 +17 Introdução do plano de implementação de 10 anos
Preparação de projeções de 3 anos para o orçamento 

Bulgária 47 57 +10
Introdução de orçamentos de programas
Criação do Registro de Concessão Nacional 
Mais documentos publicados na internet

Quênia 48 57 +9 Melhorias na auditoria externa
Maior participação dos cidadãos no processo orçamentário 

Papua Nova Guiné 51 60 +9
Produção e publicação da Revisão Semestral 
Publicação do Relatório de Final de Ano
Mais documentos publicados na internet

Nepal 36 43 +7 Reinstituirão do Parlamento após a crise política de 2002

8. Conforme explicado em detalhes no Apêndice A, a abrangência da Proposta Orçamentária do Executivo de um país tem peso importante na determinação da sua 
classificação no OBI.
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A classificação melhor do Egito no OBI reflete, inicial-

mente, o fato do Ministério das Finanças ter, pela primeira 

vez, tornado a Proposta Orçamentária do Executivo 

amplamente disponível para a população. A classificação 

melhor do Egito também reflete a principal emenda con-

stitucional de 2007, que aumenta o tempo que o legislativo 

tem para analisar o orçamento e permite ao legislativo 

votar o orçamento linha por linha.9

O caso do Egito ilustra como um país pode melhorar sua 

classificação no OBI simplesmente publicando dados que 

já produz, mas retém do público. No OBI 2006 verificamos 

que o Egito produzia, mas não disponibilizava a Proposta 

Orçamentária do Executivo antes dela ser aprovada pelo 

legislativo. O trabalho do governo de disponibilizar esse 

documento antes da aprovação permite que a população 

do Egito analise o documento enquanto ele está sendo 

debatido no legislativo. 

Mas a classificação de 43 do Egito no OBI 2008 indica 

bastante espaço para outros progressos. A quantidade de 

informações disponíveis para a população na Proposta 

Orçamentária do Executivo não é abrangente e também 

apresenta algumas lacunas importantes. Em adição, o gov-

erno do Egito ainda precisa estabelecer e obedecer a um 

prazo firme para a divulgação da Proposta Orçamentária 

do Executivo. 

Também existe algum debate sobre se essas melhorias na 

transparência no Egito serão mantidas.   Alguns afirmam 

que essas mudanças são parte de um processo sustentável 

de aumentar a transparência acompanhando o processo de 

descentralização liderado pelos Ministérios das Cidades, 

Planejamento e Finanças. Outros argumentam que o leg-

islativo ainda tem poderes extremamente limitados em 

relação ao executivo, e isso irá reprimir sua capacidade de 

usar seus poderes aumentados para efetivamente desafiar 

a Proposta Orçamentária do Executivo e pressionar por 

maior disponibilizarão de informações.    

Em adição a esses desafios em potencial à maior transpar-

ência, o OBI descobriu que o governo do Egito também 

produz, mas não disponibiliza amplamente, o Relatório 

de Final de Ano e o Relatório de Auditoria anual. Para 

manter suas melhorias, o governo do Egito deveria levar 

em consideração a imediata disponibilizarão desses docu-

mentos para a população. 

Quênia 
Vários fatores contribuíram para os progressos na trans-

parência orçamentária do Quênia, como comprova o 

aumento de nove pontos no OBI. Em 2007, o Departamento 

Nacional de Auditoria começou a mexer em uma quan-

tidade de contas não auditadas e a postar Relatórios de 

Auditoria fiscal no seu site.  Além disso, o Departamento 

de Orçamento Parlamentar foi estabelecido em 2007 para 

ajudar os legisladores com pesquisas em orçamento e 

melhorar sua capacidade de se engajar no processo orça-

mentário, e foram realizadas pesquisas de rastreamento de 

despesas para informar sobre implementação e execução 

orçamentária. Finalmente, o governo levantou um Sistema 

Integrado de Informações de Administração Financeira 

(um sistema de TI que suporta formulação e execução 

orçamentária) e lançou uma iniciativa de performance 

orçamentária baseada em programa, a qual irá facilitar o 

rastreamento e a fiscalização de recursos.   

O Quênia também ampliou oportunidades para a par-

ticipação da sociedade civil no processo orçamentário. 

Para o orçamento 2007-08 o governo começou que 

membros da população contribuíssem com propostas e 

opiniões por email ao Ministério das Finanças durante 

a fase de rascunho. Grupos de Trabalho Setoriais que 

unem vários membros da população para discutir políti-

cas governamentais ofereceram outras vias de partici-

pação no processo orçamentário.   Algumas das refor-

mas acima foram implementadas pelo governo com o 

apoio de agências internacionais de doação; outras foram 

9. Essas mudanças se referem ao Artigo 115 na Emenda de março de 2007 da Constituição do Egito.    
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tocadas adiante por organizações da sociedade civil, 

como o Instituto de Assuntos Econômicos e o Fórum de 

Engajamento Orçamentário do Quênia, em colaboração 

com o Parlamento. 

Nepal 
O aumento de sete pontos na classificação do Nepal no OBI 

é devido, em grande parte, às mudanças políticas dramáti-

cas que ocorreram no país nos últimos anos. Em 2006, 

um movimento popular foi estabelecido para derrubar 

o autocrático Rei Gyanendra. O movimento abrangeu 

uma aliança de sete partidos políticos, bem como diver-

sas organizações da sociedade civil. Entre outras coisas, 

o movimento teve sucesso em restaurar o Parlamento do 

Nepal, que tinha sido dissolvido em 2002. (A dissolução 

do legislativo foi o principal fator de contribuição para a 

má classificação de 36 do Nepal no OBI 2006.)  

O caso do Nepal mostra como uma mudança política 

estimulada por movimentos populares pode aumentar a 

transparência e originar mudanças institucionais que for-

talecem a prestação de contas e a governança. Ao mesmo 

tempo, a classificação do Nepal em 2008 – 43 de possíveis 

100 – indica bastante espaço para melhorar ainda mais a 

transparência orçamentária no país.    

Permanece a pergunta se governo e legislativo do Nepal 

sustentarão ou melhorarão sua performance de trans-

parência. Vai depender muito da elaboração da nova 

Constituição, o que será feito por uma assembléia consti-

tuinte nos próximos dois anos. Os pesquisadores do OBI 

adiantam que a nova Constituição irá tratar do acesso à 

informação, incluindo informações orçamentárias, e o 

papel do legislativo no processo orçamentário. A situação 

política do país também é bastante frágil, o que poderá 

protelar ou até mesmo prejudicar outros progressos.

Sri Lanka
O aumento impressionante da classificação do Sri Lanka 

no OBI (17 pontos) reflete um aumento significativo na 

quantidade de informações orçamentárias disponíveis 

para a população, seguido por uma mudança no governo 

em 2006. O novo governo publicou e distribuiu ampla-

mente um plano de implementação de 10 anos mape-

ando as metas de desenvolvimento a longo prazo do Sri 

Lanka.   Além disso, relatórios de execução orçamentária 

disponíveis (chamados de Relatórios de Posição Fiscal) 

começaram a conter informações muito mais detalhadas, 

Tabela 5.2 Disponibilidade de Documentos Orçamentários Chave

* Comentário: Todos os países produzem esses dois documentos.

Declaração Pré-Orçamentaria

Relatórios Durante  
o Ano-Exercício

Proposta Orçamentária  
do Executivo

Revisão Semestral

Orçamento Cidadão

Relatórios de Final de Ano

Orçamento Promulgado

Relatório de Auditoria

Disponível para a população Disponível somente para uso interno

Número de países

D
oc

um
en

to
s 

O
rç

am
en

tá
ri

os
 C

ha
ve

Não produzido
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incluindo informações sobre gastos imprevistos e de 

contingência. 

Organizações da sociedade civil contribuíram com algu-

mas dessas melhorias exigindo ativamente informações do 

governo sobre o orçamento nacional. Por exemplo, orga-

nizações da sociedade civil encaminharam sete petições 

questionando o orçamento de 2007.  Particularmente, 

estavam preocupados com o fato do Tesouro ter plenos 

poderes para transferir fundos designados para “atividades 

de desenvolvimento” para saldar despesas sob outros pro-

gramas. O Supremo Tribunal decidiu que esses poderes 

negavam à população o direito de examinar minuciosa-

mente e avaliar o uso dos fundos públicos. Comissões 

parlamentares também estiveram ativas para exigir que 

o processo orçamentário fosse mais transparente e com 

prestação de contas. 

Estratégias para melhorar o acesso 
da sociedade civil à informação 
Os exemplos acima mostram que progressos na trans-

parência orçamentária são possíveis em diversos contex-

tos. Uma comparação entre os resultados da Pesquisa do 

Orçamento Aberto de 2008 e 2006 mostra que a grande 

maioria dos países, especialmente países com classificação 

ruim, podem fazer progressos significativos na transparên-

cia orçamentária imediatamente e com baixo custo.   Essa 

seção oferece sugestões práticas para fazer isso.   

Publique qualquer informação que 
produzir
Os pesquisadores descobriram que um grande número 

de governos (51 dos 85 pesquisados) produz pelo menos 

um documento orçamentário e, frequentemente, muitos, 

para seus doadores ou para uso interno, os quais não são 

divulgados para o público. (Ver Tabela 5.2.)  Dessa forma, 

muitos países poderiam rapidamente e com baixo custo 

elevar a transparência orçamentária publicando as infor-

mações que já estão produzindo. 

O Afeganistão fornece um exemplo ilustrativo. Ele tem 

apenas 8 pontos de 100 no OBI 2008. Porém, o Afeganistão 

já produz uma Declaração de Pré-Orçamento, uma 

Proposta Orçamentária do Executivo e um Relatório de 

Auditoria. Se o governo do Afeganistão divulgasse todos 

os três documentos à população, sua classificação no OBI 

aumentaria muito, ref letindo oportunidades maiores 

para engajamento público no processo orçamentário do 

Afeganistão.   

O Sudão é outro caso extremo. O Sudão tem classificação 0 

no OBI 2008 porque não divulga nenhum dos documentos 

orçamentários chave para a população. Mas o Sudão, na 

verdade, produz sete dos oito documentos orçamentários 

chave incluídos na Pesquisa, apesar de haver variações 

na qualidade e abrangência desses documentos. Mesmo 

assim, a divulgação desses documentos elevaria consid-

eravelmente a transparência no Sudão.   

O fato de tanta informação ser produzida, mas não divul-

gada, sugere que muitos governos não são transparentes 

por escolha, mas porque não têm capacidade suficiente 

para produzir e divulgar maiores informações orçamen-

tárias para a população. Sugere também que os doadores 

poderiam ter um papel mais ativo no estímulo a maior 

transparência nos países recebedores.   

Tabela 5.3 Disponibilidade  
de documentos na Internet

Documento Disponibilidade  
na Internet

Declaração Pré-Orçamentaria 27

Proposta Orçamentária do 
Executivo 49

Orçamento Cidadão 13

Orçamento Promulgado 68

Relatórios Durante o Ano-Exercício 63

Revisão Semestral 18

Relatórios de Final de Ano 50

Relatório de Auditoria 50
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Publicação na Internet 
Mesmo quando um documento está “publicamente 

disponível” ele poderá não estar acessível a todas as pes-

soas. Isso quer dizer que poderá somente ser disponibi-

lizado sob pedido ou sob o pagamento de uma taxa para 

obter uma cópia. Postar documentos orçamentários na 

Internet poderá ajudar a resolver esse problema, dando 

acesso simultâneo a vários usuários com baixo custo. A 

Tabela 5.3 mostra que 68 dos 85 países pesquisados postam 

o Orçamento Promulgado na Internet, mas menos que isso 

posta outros documentos. 

Produzir um Orçamento Cidadão  
Em muitos países em desenvolvimento uma porção muito 

limitada da população tem acesso a computadores e 

Internet. Baixa renda e baixos níveis de escolaridade tam-

bém limitam a capacidade de muitos em acessar informa-

ções oferecidas online. Um Orçamento Cidadão poderá 

ajudar a superar esse problema. Isso é especialmente 

verdadeiro se ele for distribuído nos idiomas e por meios 

acessíveis a maioria da população, incluindo inserções 

nos jornais e transmissões no rádio nos idiomas locais. 

Os Orçamentos Cidadãos podem ser complementados 

por outros meios populares de apresentar as informações 

orçamentárias, como o uso de ilustrações e teatro para 

compartilhar as mensagens principais do orçamento e para 

estimular o envolvimento das pessoas no processo orça-

mentário. Distribuição popular não precisa estar restrita 

à Proposta Orçamentária do Executivo ou ao Orçamento 

Promulgado. Um governo poderá usar esses mesmos 

métodos para divulgar informações produzidas em out-

ros estágios do processo orçamentário, especialmente na 

execução e auditoria.  

Isso é tão encorajador que um número pequeno, porém 

crescente, de países pesquisados (17 de 85) produz 

Orçamentos Cidadãos. Neles se incluem países de alta 

renda como a Noruega e a Nova Zelândia, e de baixa e 

média renda como Gana, Índia e El Salvador. 

Tabela 5.4 Direito de acessar informações governamentais, incluindo informações orçamentárias

Sim, o direito foi codificado em 
lei e os cidadãos geralmente 
conseguem obter informações 
do governo na prática, 
incluindo informações 
orçamentárias.

Bósnia e  
    Herzegovina
República Checa
França

Índia
México
Nova Zelândia 
Noruega

Peru
Romênia
Eslovênia 

África do Sul 
Suíça 
Reino Unido

13 
países

Sim, o direito foi codificado 
em lei, mas os cidadãos nem 
sempre conseguem obter 
informações do governo na 
prática, incluindo informações 
orçamentárias.

Argentina
Bulgária
Colômbia
Costa Rica
Croácia 
Equador

Geórgia 
Guatemala
Honduras
Cazaquistão
Macedônia 
Papua Nova Guiné

Polônia 
Rússia 
São Tomé e 
Príncipe
Sérvia 
Coréia do Sul

Tailândia  
Trindade e Tobago
Ucrânia 
Estados Unidos
Venezuela

22
países

Sim, o direito foi codificado em 
lei, mas freqüentemente, ou 
sempre, é impossível para os 
cidadãos obterem informações 
do governo, incluindo 
informações orçamentárias.

Angola
Azerbaijão 
Bolívia 
Burkina Faso
Camarões 
China

República  
    Democrática           
    Do Congo
República 
Dominicana
Alemanha 
Quênia 

República do 
Quirguistão
Malawi
Nepal
Nicarágua
Paquistão 

Senegal
Sudão 
Turquia 
Uganda 
Vietnã

20 países

Não, o direito de acessar 
informações governamentais 
não foi codificado em lei ou 
esse direito não inclui acesso às 
informações orçamentárias 

Afeganistão 
Albânia 
Argélia 
Bangladesh
Botsuana 
Brasil
Camboja 
Chade 

Egito
El Salvador 
Guiné Equatorial
Fiji
Gana
Indonésia
Jordânia 
Líbano 

Libéria
Malásia 
Mongólia 
Marrocos 
Namíbia
Níger
Nigéria

Filipinas 
Ruanda 
Arábia Saudita 
Sri Lanka
Tanzânia 
Iêmen 
Zâmbia 

30
países
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Aprovar legislação de  
Liberdade de Informação   
Apoio mundial crescente para melhorar o fornecimento de 

serviços públicos está estimulando o interesse em garantir 

acesso da população a informações orçamentárias bastante 

detalhadas, especialmente sobre programas sociais. Isso 

pode incluir informações sobre quanto está sendo gasto 

em determinadas escolas e serviços de saúde, por exem-

plo. Informações assim detalhadas geralmente não estão 

incluídas nos documentos orçamentários de um país, mas 

a sociedade civil precisa acessar essas informações orça-

mentárias mais detalhadas para poder ter participação 

mais efetiva. Leis de Liberdade de Informação oferecem 

uma via legal prometedora e sistêmica para resolver essa 

lacuna.   

A maioria dos países pesquisados (55 de 85) codificou o 

direito de acesso às informações orçamentárias. Mas a 

simples existência de uma lei não garante seu cumpri-

mento na prática. A Tabela 5.4 mostra que em apenas 13 

dos 55 países que tem Leis de Liberdade de Informação é 

possível conseguir as informações na prática. Para os 42 

países remanescentes, o direito à informação existe, mas 

a lei não funciona efetivamente.



6.0 Recom
endações

45

A Pesquisa do Orçamento Aberto 2008 pinta um quadro 

decepcionante do estado da transparência orçamentária 

em todo o mundo. Na maioria dos países pesquisados, a 

população não tem acesso a informações abrangentes e 

oportunas, e necessárias para participar de forma significa-

tiva no processo orçamentário e exigir prestação de contas 

do governo pela administração dos recursos públicos.   

Mas a Pesquisa também oferece motivos de esperança. 

Vários países na Pesquisa começaram a melhorar a per-

formance da sua transparência orçamentária nos últimos 

dois anos. Existem países com boa performance dentro 

de cada região, nível de renda, nível de dependência de 

ajuda ou de recursos naturais, e a força das instituições 

democráticas. A Pesquisa também descobriu que muitos 

outros governos poderiam melhorar rapidamente a trans-

parência orçamentária com baixos custos.    

Por causa do papel central da transparência na fiscaliza-

ção e prestação de contas, o IBP chama indivíduos, orga-

nizações da sociedade civil, governos, legislativos, SNAs 

e doadores em todos os países para agir para mudar o 

perfil dos problemas identificados na Pesquisa e exige 

melhorias urgentes no acesso público às informações 

orçamentárias.   

Para alcançar melhorias imediatas na transparência orça-

mentária o IBP recomenda que: 

Governos »  disponibilizem publicamente os documentos 

orçamentários chave e outras informações orçamen-

tárias relacionadas que estejam produzindo, mas não 

divulgando à população. Como um primeiro passo, 

os governos deveriam imediatamente tornar essas 

informações disponíveis na Internet, o que facilita a 

disponibilidade mais ampla das informações, reduzindo 

o acesso arbitrário. 

Doadores »  a estimular os governos recebedores de 

ajuda a disponibilizar publicamente as informações 

que produzem para os doadores ou para objetivos 

internos.

Sociedade Civil »  a tornar público e exigir explicações por 

situações nas quais os governos não disponibilizam pub-

licamente as informações orçamentárias chave e outros 

documentos orçamentários relacionados que produzem 

para seus doadores ou para objetivos internos.

Além desses passos imediatos, existem muitas outras 

ações e políticas que poderão ser empreendidas em curto 

prazo para ajudar a fortalecer e definir a demanda pública 

por informações e participação e capacitação das institu-

ições de fiscalização. Para esses fins, o IBP recomenda as 

seguintes ações. 

Governos
Divulgar informações orçamentárias através de méto- »

dos e mídia compreensíveis e úteis para a população 

em geral. Isso deve incluir a disseminação de informa-

ções pelo rádio ou outras mídias, e nas línguas faladas 

pela maioria da população

Institucionalizar mecanismos para envolvimento  »

público no processo orçamentário, incluindo audiên-

cias públicas durante a formulação e discussão da 

Proposta Orçamentária do Executivo e em intervalos 

regulares durante o ciclo orçamentário. Isso dará 

oportunidade para a população usar o maior acesso às 

informações orçamentárias para influenciar decisões 

políticas e exigir prestação de contas do governo.   

Expandir oportunidades para cobertura do processo  »

orçamentário pela mídia, por exemplo, abrindo audiên-

cias orçamentárias aos jornalistas ou transmitindo essas 

audiências pelo rádio, televisão e internet. 

Apoiar reformas relevantes para melhorar a inde- »

pendência e a capacidade do legislativo e dos sistemas 

nacionais de auditoria para desempenhar seu papel 
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de supervisão formal. As reformas deveriam visar à 

independência política e financeira dessas instituições, 

bem como sua capacidade analítica, acesso ao executivo 

e outros poderes legais necessários para executar o seu 

mandato.  

Construir sistemas eficazes de informações de finan- »

ças públicas que acentuem a qualidade e oportunidade 

da informação orçamentária disponível, por exemplo, 

através do uso de sistemas de classificação clara, padrão, 

e Tecnologia de Informação (TI) adequada.

Instituições financiadoras internacionais e 
doadores

Aumentar a transparência do fluxo de ajuda e evitar  »

financiamento fora do orçamento   Sempre que pos-

sível, os canais de ajuda devem passar pelos sistemas 

orçamentários locais.  Onde isso não for possível, 

fornecer informações sobre fluxos de ajuda em formatos 

compatíveis com os sistemas orçamentários locais, 

usando sistemas de classificação governamental e res-

peitando os calendários orçamentários.   Isso permitirá 

cobertura mais abrangente dos f luxos de ajuda nos 

documentos orçamentários e, dessa forma, aumentando 

a transparência orçamentária em geral.   Também 

reduzirá o esforço sobre a administração do orçamento 

doméstico causado por intervenções múltiplas e frag-

mentado de doadores. 

Apoiar reformas para a construção de sistemas efica- »

zes de informação de finanças públicas que possam 

acentuar a capacidade do governo em produzir infor-

mações orçamentárias exatas e oportunas.  

Aumentar a assistência técnica e o financiamento para  »

a sociedade civil, as instituições legislativas e as insti-

tuições nacionais de auditoria como parte de um pacote 

amplo de esforços para melhorar a prestação de contas e 

a fiscalização orçamentária. Esse suporte deveria buscar 

melhorar a capacidade dessas instituições de analisar as 

informações orçamentárias e exigir prestação de contas 

do governo.

Realizar pesquisas adicionais »  para saber se as inter-

venções de doadores nas reformas orçamentárias em 

andamento estão aumentando a transparência orça-

mentária na prática, dado a notada tendência de países 

dependentes de ajuda em serem menos transparentes.

Organizações da sociedade civil
Usar as descobertas da Pesquisa de Orçamento Aberto  »

2008 para desenvolver estratégias de defesa e emitir 

sugestões especificas e construtivas para governos mel-

horarem a transparência orçamentária e participação 

pública no processo orçamentário.

Trabalhar para reforçar as leis existentes de Liberdade  »

de Informação usando essas leis para acessar informa-

ções orçamentárias para objetivos de análise e defesa 

de direitos.  

Produzir e disseminar versões populares e simplifi- »

cadas documentos orçamentários chave nos idiomas 

falados pela maioria da população e dar assistência com 

a divulgação de materiais orçamentários através de 

diferentes mídias, com a colaboração ou independente 

do governo.  

Apoiar o trabalho do legislativo e dos sistemas nacio- »

nais de auditoria. Isso poderia incluir o fornecimento de 

treinamento e informações, denunciando e conduzindo 

auditorias conjuntas e paralelas.

Lutar por arranjos institucionais mais fortes regu- »

lando o papel dos legislativos e auditorias no processo 

orçamentário focando no fortalecimento das suas rela-

ções e engajamento com o público e a sociedade civil.  
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Trabalhar com a mídia para acentuar a qualidade  »

da cobertura das questões de orçamento fornecendo 

treinamento específico e informações oportunas. Isso 

poderá aumentar a compreensão da população sobre 

o processo orçamentário e aumentar a qualidade e 

impacto da participação pública. 

Acompanhamento da Pesquisa do Orçamento  »

Aberto 2008 com pesquisa examinando as desco-

bertas com maiores detalhes, focando em algumas 

lacunas no conhecimento existente sobre transparência 

orçamentária. 

Colocar as recomendações acima em prática vai melhorar 

significativamente a transparência orçamentária e o enga-

jamento público nos processos orçamentários.  Mas em 

ultima análise, frequentemente é necessário uma solução 

mais sistêmica, especialmente para acessar informações 

programáticas detalhadas. Em alguns países, garantir 

acesso oportuno e de baixo custo para todas as pessoas 

exigirá a codificação do direito das pessoas às informa-

ções orçamentárias através de mecanismos como leis de 

Liberdade de Informação ou emendas constitucionais. 

Em países nos quais essa lei existe, o desafio é garantir que 

seja cumprida.   

Finalmente, enquanto as recomendações acima são váli-

das para todos os países, muitas outras ações específicas 

podem e devem ser identificadas e objetivadas em nível 

nacional. Para esse objetivo, o Questionário do Orçamento 

Aberto completo para cada país, junto com os comen-

tários detalhados dos revisores pares, está disponível em 

www.openbudgetindex.org. O IBP espera que isso sirva 

como um recurso útil para identificação de outros passos 

potenciais e soluções locais para melhorar a transparência 

orçamentária no mundo. 
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A Pesquisa do Orçamento Aberto é baseada num ques-

tionário detalhado com a intenção de coletar um grupo 

de dados comparativos sobre a disponibilidade pública de 

informações orçamentárias e outras práticas de prestação 

de contas do orçamento em 85 países. (O questionário 

completo está disponível em www.openbudgetindex.

org) Ele guia os pesquisadores da sociedade civil de cada 

país através de cada um dos quatro estágios do processo 

orçamentário, ajudando-os na avaliação das informações 

que deveriam ser disponibilizadas para a população em 

cada estágio. Ele também identifica e avalia práticas orça-

mentárias que devem ter prestação de contas durante cada 

estágio do ano orçamentário. 

O questionário contém um total de 123 perguntas.  As 

respostas as 91 perguntas que avaliam o acesso público 

às informações orçamentárias tiveram sua média deter-

minada para formar o Índice do Orçamento Aberto. Os 

32 questionários restantes cobrem tópicos relacionados a 

oportunidades para participação pública no processo orça-

mentário e a capacidade das instituições de fiscalização 

chave em exigir a prestação de contas do executivo.   

O questionário consiste em perguntas abertas e de múlti-

pla escolha sobre como os documentos orçamentários são 

divulgados. Ele agrupa as perguntas em três seções: 1) a 

divulgação de informações orçamentárias, 2) a proposta 

orçamentária anual do executivo para o legislativo (per-

guntas 1055) e a disponibilizarão de outras informações 

que contribuiriam para a análise das políticas e práticas 

orçamentárias (Perguntas 56-65), e 3) as quatro fases do 

processo orçamentário (Perguntas 66-123).

As perguntas avaliam informações publicamente 

disponíveis emitidas pelo governo central, mas não abor-

dam a disponibilidade de informações a nível subna-

cional. A maioria das perguntas é sobre o que ocorre na 

prática, em vez dos requisitos que possam existir na lei. 

Todas as perguntas foram construídas de modo a capturar 

fenômenos facilmente observáveis. Foi pedido aos pesqui-

sadores que completaram os questionários e aos revisores 

pares que os comentaram que fornecessem comprovação 

das suas respostas. A comprovação era na forma de refer-

ência a um documento orçamentário, uma lei ou outro 

documento público; uma declaração pública feita por um 

membro do governo; ou uma entrevista face a face com um 

membro do governo ou outra parte conhecida.

As perguntas não pretendiam avaliar a qualidade ou credi-

bilidade das informações que o governo possa fornecer. Por 

exemplo, as perguntas não avaliam se as informações sobre 

despesas do governo, receitas ou débitos possam ter sido 

ilicitamente omitidas ou retidas. As perguntas também não 

avaliam a credibilidade das previsões macroeconômicas 

ou pressuposições econômicas usadas nas estimativas do 

orçamento de um país.   

O Questionário do  
Orçamento Aberto
SEÇÃO UM: A DISPONIBILIDADE DE DOCUMENTOS 
ORÇAMENTÁRIOS

Tabela 1. Ano Orçamentário dos Documentos Usados para •	
Completar o Questionário 

Tabela 2. Documentos Orçamentários Chave Usados: •	
Títulos Completos e Links na Internet

Tabela 3. Distribuição de Documentos Relacionados à •	
Proposta Orçamentária do Executivo 

Tabela 4. Distribuição do Orçamento Promulgado e Outros •	
Relatórios

SEÇÃO DOIS: A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA  
DO EXECUTIVO 

Estimativas para o Ano Orçamentário e Depois •	

Estimativas dos Anos Anteriores ao Ano Orçamentário  •	

Abrangência  •	

A Narrativa do Orçamento e a Fiscalização da Performance  •	

Informações Chave Adicionais para Análise e Monitora-•	
mento do Orçamento 

SEÇÃO TRÊS: O PROCESSO ORÇAMENTÁRIO  
Formulação do Orçamento pelo Executivo  •	

Aprovação do Orçamento pelo Legislativo  •	

Implementação do Orçamento pelo Executivo  •	

Relatório de final de Ano e Sistema Nacional de Auditoria •	
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Muitas perguntas focam no conteúdo e oportunidade de 

oito documentos orçamentários chave que todos os países 

deveriam emitir, de acordo com os critérios geralmente 

aceitos de boas práticas para a administração financeira 

do setor público. Muitos desses critérios são parecidos 

com aqueles desenvolvidos por organizações multilaterais, 

como o Código de Boas Práticas de Transparência Fiscal do 

FMI, as Melhores Práticas de Transparência Orçamentaria 

da OECD, e a Declaração de Lima sobre Diretrizes para 

Preceitos de Auditoria da Organização Internacional 

de Instituições Nacionais de Auditoria (INTOSAI). O 

INTOSAI é uma organização profissional de sistemas 

nacionais de auditoria estabelecido pela ONU para com-

partilhar informações e experiências relacionadas à audi-

toria do setor público.  

A força dessas diretrizes, como o Código de Transparência 

Fiscal do FMI e a Declaração de Lima, está na sua aplica-

bilidade universal para diferentes sistemas no mundo e em 

países com diferentes níveis de renda. Entretanto, o IBP 

acredita que elas não têm alcance suficiente para garantir 

que o orçamento seja fiscalizado e sensível às suas deman-

das. Por esse motivo, o IBP inclui um oitavo documento 

orçamentário chave que deveria ser divulgado pelos gov-

ernos: Um Orçamento Cidadão – uma versão não técnica 

e acessível do orçamento dirigida à maior compreensão 

pública dos planos do governo para tributação e gastos. 

O Questionário do Orçamento Aberto também cobre 

tópicos adicionais de importância para a sociedade civil, 

incluindo fatores relacionados à fiscalização pelo legis-

lativo, se o legislativo realiza audiências públicas ou não 

sobre o orçamento e o papel do departamento nacional de 

auditoria independente do país, também conhecido como 

instituição suprema de auditoria.

Índice do Orçamento Aberto 2008 
O Índice do Orçamento Aberto dá uma classificação para 

cada país baseada no cálculo da média das respostas das 

91 perguntas relacionadas à disponibilidade pública das 

informações do Questionário do Orçamento Aberto. Essa 

classificação reflete a quantidade de informações orça-

mentárias publicamente disponíveis nos oito documen-

tos orçamentários chave. Particularmente, a disponibili-

dade pública e abrangência da Proposta Orçamentária do 

Executivo são determinantes chave para a classificação de 

um país no OBI, como comprovado pelo fato de 58 das 91 

perguntas usadas para determinar a classificação no OBI 

referirem à Proposta Orçamentária do Executivo.

A maioria das perguntas no Questionário do Orçamento 

Aberto pede que o pesquisador escolha entre cinco res-

postas. As respostas “a” ou “b” descrevem a situação 

ou condição que representa boas práticas em relação ao 

assunto da pergunta. As respostas “c” ou “d” correspon-

dem a práticas consideradas ruins. Uma resposta “a” indica 

que um padrão foi alcançado plenamente, enquanto uma 

resposta “d” indica que não foi atingido padrão nenhum. 

A quinta resposta é “e”, ou não aplicável. Foi pedido aos 

pesquisadores que fornecessem comprovação das suas res-

postas e para enriquecer seus questionários com comen-

tários, se apropriado.  

Para agregar as respostas, foi dado o valor numérico de 

100% para a resposta “a”, 67% para o “b”, 33% para o “c” e 

zero para “d”. A resposta “e” deixava a resposta de fora da 

contagem na categoria agregada.   

Algumas perguntas têm três respostas possíveis: “a,” “b,” 

ou “c” (não aplicável). Para essas perguntas, foi dada uma 

pontuação de 100 para a resposta “a” e zero para a resposta 

Perguntas Incluídas no Índice do 
Orçamento Aberto
Proposta Orçamentária  Perguntas 1-55, 66-68 
    do Executivo 
Orçamento Cidadão Pergunta 61 
Declaração Pré-orçamentária  Perguntas 71, 72, 73 
Relatórios Durante o Ano-Exercício  Perguntas 82, 83, 85-90
Revisão Semestral  Perguntas 92-95 
Relatório de Final de Ano  Perguntas 101-110 
Relatório de Auditoria   Perguntas 111-113, 115,  
 121-123
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“b”. A resposta “c” deixava a resposta de fora da contagem 

na categoria agregada.

Avaliando os legislativos e os 
sistemas nacionais de auditoria
Para avaliar como o legislativo e o SNA podem contribuir 

para a transparência orçamentária e prestação de contas 

em um país, focamos em 22 perguntas que refletem a 

capacidade dessas instituições de prover fiscalização efe-

tiva. Para conseguir uma percepção geral da força dessas 

instituições, fizemos a média das respostas das perguntas 

relevantes para calcular a classificação da “força” de cada 

instituição.   Essas medidas de força institucional deveriam 

ser usadas somente como dados indicativos, já que o grupo 

de dados das perguntas sobre o legislativo e SNAs não é 

tão abrangente como os dados sobre as questões de acesso 

público à informação. 

O processo de pesquisa
O IBP trabalhou com parceiros da sociedade civil nos últi-

mos dois anos que usaram o Questionário do Orçamento 

Aberto para coletar os dados para a Pesquisa 2008. Os 

85 países do estudo foram escolhidos com a intenção de 

se construir uma amostra equilibrada entre as regiões 

geográficas mundiais e entre níveis de renda dos países.   

O instrumento de pesquisa foi implementado em duas 

rodadas separadas de pesquisa, cada uma de dois anos de 

duração. A rodada de pesquisa de 2008 foi precedida por 

uma rodada anterior em 2006 com parceiros em 59 países. 

O IBP e as organizações parceiras juntaram, compilaram e 

analisaram dados em 2005 e 2006 para produzir a primeira 

versão publicada da Pesquisa do Orçamento Aberto em 

outubro de 2006. O IBP pretende realizar no mínimo 

mais duas rodadas de pesquisa, com resultados que serão 

publicados em 2010 e 2012, para permitir comparações da 

performance no passar do tempo.

Todos os pesquisadores que foram responsáveis por com-

pletar o Questionário do Orçamento Aberto durante as 

rodadas de 2006 e 2008 são empregados em instituições 

acadêmicas ou organizações da sociedade civil. Os man-

datos e áreas de interesse dos grupos de pesquisa variam 

muito, mas todos têm interesse comum na promoção de 

acesso à informação durante as quatro fases do processo 

orçamentário, no fortalecimento do papel e dos poderes 

do legislativo e na performance do sistema nacional de 

auditoria. A maioria é de grupos com um foco significativo 

nas questões de orçamento; muitos empregam pesquisa-

dores que são especialistas envolvidos cotidianamente com 

assuntos de orçamento.

Um pesquisador, ou grupo de pesquisadores, de uma orga-

nização em cada país ficou responsável pela apresentação 

do questionário completo daquele país. Assim sendo, os 

resultados apresentados para cada país são baseados em 

um único questionário.  

Para a rodada de pesquisa de 2008, os pesquisadores ini-

ciaram coletando dados em junho de 2007 e completaram 

o questionário em setembro de 2007. Nenhum aconteci-

mento ou desenvolvimento ocorrido depois de 28 de set-

embro de 2007 é levado em consideração no preenchi-

mento do questionário. Foi solicitado aos pesquisadores 

que fornecessem comprovação para as suas respostas, 

como citações de documentos orçamentários; as leis do 

país; ou entrevistas com funcionários do governo, legisla-

dores ou outros especialistas em processo orçamentário.   

Quando os questionários estavam completos, a equipe do 

IBP realizou uma análise de cada questionário e, na maio-

ria dos casos, passou de três a seis meses em debates com 

os pesquisadores para revisar os questionários. A análise 

do IBP buscou garantir que as perguntas tenham sido 

Perguntas Usadas Para Avaliar os 
Legislativos e SNAs
Legislativos   Perguntas 69, 74-81, 96, 98, 100

SNAs  Perguntas 111, 114, 116-123
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respondidas de um modo que fosse internamente consis-

tente, bem como consistente em outros países. Foi feita 

uma verificação cruzada das respostas com as informa-

ções publicamente disponíveis. Isso incluiu documentos 

orçamentários que os países disponibilizaram na Internet, 

dados coletados pelo Bank Information Center (uma ong 

localizada em Washington, DC que monitora as atividades 

de instituições financeiras internacionais); os Relatórios 

sobre a Observância das Normas e Códigos (ROSCs) do 

Fundo Monetário Internacional (FMI), abordando trans-

parência fiscal; os relatórios do Artigo IV do FMI; docu-

mentos e publicações do Banco Mundial, como a Análise 

da Despesa Pública; e o banco de dados sobre práticas de 

orçamento da Organização para Cooperação Econômica 

e Desenvolvimento do Banco Mundial.

O IBP forneceu um Guia do Questionário do Orçamento 

Aberto para os pesquisadores, disponível em www.open-

budgetindex.org. O guia descreveu o método de pesquisa 

a ser usado para completar o questionário e apresentou as 

boas práticas internacionalmente reconhecidas e os con-

ceitos relacionados à transparência orçamentária e admin-

istração de gastos públicos para os pesquisadores.   O guia 

também forneceu explicações detalhadas sobre como 

escolher entre as respostas possíveis e as pressuposições a 

serem usadas para responder cada pergunta. 

Depois que a equipe do IBP revisou os questionários eles

foram submetidos a dois revisores pares cujas identi-

dades não foram reveladas aos pesquisadores. Pediu-se 

que os revisores pares fossem independentes do governo 

e da organização de pesquisa do pesquisador. Todos os 

revisores pares eram pessoas com muito conhecimento 

profissional do país a ser revisado e do seu sistema orça-

mentário. Foram identificados através de busca em bib-

liografias, contatos profissionais, Internet e registros 

de conferencias anteriores do IBP. Os comentários dos 

revisores pares podem ser vistos na sua integridade 

na versão publicada dos questionários disponível em 

www.openbudgetindex.org.

Em 2008 foi introduzida uma modificação importante 

no processo de pesquisa. Governos dos países pesquisa-

dos foram convidados a fazer seus comentários sobre a 

versão publicada do questionário. A decisão de convidar 

um governo a participar foi tomada a partir do pedido 

da organização de pesquisa responsável por completar o 

questionário.   

O IBP contatou e convidou membros do governo em 61 

países para comentarem os rascunhos dos questionários. 

A equipe do IBP contatou cada governo com convites 

por escrito repetidos, na maioria dos casos em cinco ou 

seis ocasiões, para garantir que cada governo tivesse con-

hecimento da oportunidade. Dos 61 governos convida-

dos, somente cinco apresentaram comentários sobre os 

questionários. Esses comentários podem ser vistos na sua 

integridade nos questionários de El Salvador, Guatemala, 

Noruega, África do Sul e Suécia em www.openbudget-

index.org.

A equipe do IBP revisou os comentários dos revisores pares 

para garantir que os comentários estivessem de acordo 

com a metodologia do estudo conforme orientado no Guia 

do Questionário do Orçamento Aberto. Comentários dos 

revisores pares que não estavam de acordo com o guia 

foram retirados e os comentários restantes foram então 

compartilhados com os pesquisadores. Os pesquisadores 

responderam aos comentários dos revisores pares e do gov-

erno, se aplicável, e os editores do IBP avaliaram todas as 

respostas conflitantes para garantir a coerência das pres-

suposições sobre os países nas respostas.

Definição de Informações 
“Publicamente Disponíveis”
O Índice do Orçamento Aberto determina o alcance e a 

abrangência das informações orçamentárias disponibili-

zadas para a população. Definimos informação “publica-

mente disponível” como sendo aquela que toda e qualquer 
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pessoa possa obter através de um pedido para a autoridade 

pública emissora do documento. Essa definição então 

inclui informações disponíveis através de procedimentos 

bem definidos que garantem divulgação simultânea de 

documentos públicos para todas as partes interessadas, 

bem como informações ou documentos que são disponibi-

lizados somente sob solicitação. 

Alguns países no estudo tinham procedimentos clara-

mente definidos para garantir a divulgação simultânea de 

documentos públicos para todas as partes interessadas. A 

adoção na lei de procedimentos claros de divulgação de 

documentos orçamentários, junto com o respeito a esses 

procedimentos na prática, são vistos por alguns países 

como importantes para a manutenção de uma reputa-

ção internacional de administração financeira saudável. 

Muitos países em desenvolvimento interessados em con-

seguir acesso ou manter tratamento favorável nos merca-

dos de capital internacional adotam tais procedimentos 

por conta própria, ou como participantes de iniciativas 

desse tipo como o Sistema de Divulgação de Dados Gerais 

do FMI.  

Mas muitos países no estudo não têm provisões legais para 

a divulgação de informações orçamentárias ou, se as tem, 

não são seguidas na prática. Nesses países, as informações 

eram disponibilizadas somente sob solicitação. Os pes-

quisadores nesses países responderam as perguntas com 

base somente nas informações publicamente disponíveis. 

Em alguns casos, grupos conduziram visitas de campo 

não anunciadas ou pediram a membros de outros grupos 

da sociedade civil, jornalistas ou outros para solicitarem 

informações orçamentárias para testar sua disponibilidade 

ao público em geral. Em outros casos, pesquisadores con-

duziram pesquisas na sociedade civil e outros usuários de 

informações orçamentárias para avaliar a disponibilidade 

de determinado documento.   

Isso foi necessário porque, em alguns países, infor-

mações orçamentárias são produzidas, mas não são 

compartilhadas com a população, ou então funcionários 

do governo tomam decisões arbitrárias sobre quem terá 

acesso às informações. Nos casos em que as informações 

só eram disponibilizadas por solicitação, se houve casos 

nos quais uma pessoa solicitou o documento, mas este foi 

negado, o documento foi considerado como não disponível 

para a população para os objetivos do estudo.   

A definição de “disponível publicamente” usada no estudo 

indica que o método que um governo escolhe para divul-

gar documentos não afeta sua performance no Índice do 

Orçamento Aberto.   Especificamente, se um governo 

decide usar a Internet para divulgar documentos ou não, 

isso não afeta a sua classificação no Índice do Orçamento 

Aberto, e os países que divulgam documentos exclusiva-

mente através de cópias impressas também não são penal-

izados. Mas o questionário coleta dados nas tabelas que 

aparecem na Seção 1 do estudo (que não são usados para 

calcular o Índice do Orçamento Aberto) para explorar a 

crescente tendência de disponibilidade pela Internet.  

Testes adicionais  
sobre a força dos dados
Além do processo cuidadoso de revisão, o IBP também 

conduziu dois outros testes para verificar a confiabilidade 

e robustez dos dados. Primeiro, os resultados da pesquisa 

foram comparados com os resultados de outros índices 

de governança e transparência para ver como a Pesquisa 

se comporta como indicador geral da situação de gover-

nança em um país.   

Os resultados da Pesquisa mostraram uma relação forte 

e positiva com o Indicador Mundial de Governança do 

Banco Mundial sobre Voz & Prestação de Contas (0.737), 

o Índice de Integridade  Global produzido pelo Global 

Integrity (0.681), e o Índice de Democracia produzido pelo 

Freedom House (0.691).  Esses resultados positivos sug-

erem que o OBI é uma representação relativamente boa 

das medições mais amplas de governança e da qualidade 
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das instituições nos países cobertos.  

O IBP também construiu uma “classificação unânime”, 

uma medida para capturar o grau de debate entre o pesqui-

sador e os dois revisores pares responsáveis por completar 

o questionário em cada país. Os pontos para essa Média de 

Unanimidade são mostrados na tabela abaixo.

A Pesquisa do Orçamento Aberto tem a intenção de pro-

vocar o debate público sobre transparência orçamen-

tária, participação pública em debates orçamentários 

e a fiscalização das instituições orçamentárias. Dessa 

forma, o processo de pesquisa frequentemente resulta 

num debate entre os especialistas no país por completar 

e revisar os questionários sobre tópicos importantes de 

administração financeira. O IBP procura capturar esse 

debate através da “média de unanimidade” e publicando 

dentro de cada questionário as trocas entre os pesquisa-

dores e os revisores que levaram a seleção de uma res-

posta final para cada pergunta da Pesquisa (disponível em 

www.openbudgetindex.org).   

Países que receberam “médias de unanimidade” altas 

demonstram um alto índice de concordância entre pesqui-

sadores e revisores pares na seleção das respostas, enquanto 

países que receberam médias mais baixas tiveram um nível 

de concordância menor entre pesquisadores e revisores 

pares.     Segundo a tabela, houve um nível de acordo muito 

grande entre pesquisadores e revisores na grande maioria 

dos países cobertos.  
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Pais %
Equatorial Guinea 100

Sudan 100

Chad 99

Liberia 99

Botswana 98

Uganda 98

Costa Rica 97

Saudi Arabia 97

Norway 97

Congo 96

Germany 96

Brazil 96

Argentina 96

France 96

Kyrgyz Republic 96

Romania 96

New Zealand 96

Nepal 96

Venezuela 96

Czech Republic 95

Poland 95

Colombia 95

Malaysia 94

Bangladesh 94

Kazakhstan 94

United States 94

Nigeria 94

Angola 93

Sweden 93

Vietnam 93

Ukraine 92

Guatemala 92

South Africa 92

Bulgaria 91

Slovenia 91

United Kingdom 91

Egypt 90

India 90

Serbia 90

Jordan 89

Namibia 89

Cambodia 89

Papua New Guinea 88

Pais %
Sri Lanka 88

Zambia 88

Pakistan 87

Thailand 87

Mongolia 86

Morocco 86

Niger 85

Kenya 83

El Salvador 83

Algeria 83

Bolivia 82

São Tomé 82

Indonesia 81

Peru 81

Bosnia and Herzegovina 81

Albania 81

South Korea 81

Mexico 81

Croatia 80

China 80

Ecuador 80

Yemen 80

Malawi 80

Philippines 79

Burkina Faso 79

Nicaragua 79

Tanzania 78

Azerbaijan 77

Russia 76

Trinidad y Tobago 74

Turkey 74

Macedonia 74
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Ghana 63

Cameroon 61

Fiji 59

Senegal 50
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