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COSTA, Otacílio Moreira de Carvalho. Informações do setor público: análise da assimetria 
informacional na relação Estado e sociedade em Rondônia. 2021. 164f. Tese (Doutorado em 
Ciência da Informação) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2021. 

RESUMO 

Esta pesquisa teve por objetivo analisar e discutir o processo que leva à assimetria 
informacional na relação Estado e sociedade em Rondônia, especificamente no contexto da 
informação orçamentária e financeira. Para tanto, foi realizado estudo comparativo sobre 
atributos da qualidade da informação do setor público, na estrutura do governo do estado de 
Rondônia, na perspectiva de especialistas na área e na perspectiva dos usuários da informação 
produzida e divulgada pelo governo estadual. A pesquisa partiu do pressuposto que a relação 
entre Estado e sociedade é tipificada como uma relação de agência e, desta forma, há conflitos 
entre as partes, sendo uma das fontes desses conflitos, dificuldades que o cidadão usuário da 
informação do setor público tem em acessar e compreender as informações produzidas e 
divulgadas pelo Estado. Trabalhou-se com as hipóteses de que a informação não alcança a 
qualidade desejada pelos seus potenciais usuários tanto do ponto de vista da forma, quanto do 
conteúdo; que um estudo considerando as diferentes perspectivas sobre qualidade da 
informação dos atores envolvidos na relação e o cotejamento da literatura pode contribuir para 
subsidiar processo de qualificação da produção e divulgação das informações prestadas pelos 
gestores públicos do governo do estado de Rondônia; e que o TCE-RO, como usuário interno 
da informação do estado de Rondônia, atua como mediador no processo de melhoria da 
qualidade da informação ao governo estadual, a partir de suas principais competências e 
atribuições, restando limitada a atuação dos usuários externos de desempenharem esse papel. 
A pesquisa teve caráter exploratório, fundamentada em portfólio bibliográfico e em 
entrevistas com fornecedores e usuários da informação em Rondônia. Os resultados da 
pesquisa confirmam as hipóteses 2 e 3 e apontam a insatisfação dos usuários externos, com 
destaque para a ausência de neutralidade, dificuldades de interatividade e comparabilidade da 
informação e em se obter a informação em sua plenitude (completude e quantidade 
apropriada), e também, a existência de assimetria informacional na relação Estado e sociedade 
em Rondônia,  que  decorre de uma informação enviesada, não interativa e incompleta, que 
prejudica a acessibilidade dessa informação em sua plenitude. 

Palavras-chave: Informação Pública. Informação Orçamentária. Qualidade da Informação. 
Teoria da Agência, Assimetria Informacional. 



 
 

COSTA, Otacílio Moreira de Carvalho. Public sector information: analysis of informational 
asymmetry in the relationship between State and Society in Rondônia. 2021. 164f. Thesis 
(Doctorate in Information Science) – Escola de Comunicações a Artes, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2021. 

ABSTRACT 

This research aimed to analyze and discuss the process that leads to informational asymmetry 
in the relationship between State and society in Rondônia, specifically in the context of 
budget and financial information. Therefore, a comparative study was carried out on attributes 
of the quality of public sector information, in the structure of the state government of 
Rondônia, from the perspective of specialists in the area and from the perspective of users of 
the information produced and disseminated by the state government. The research assumed 
that the relationship between State and society is typified as a relationship of agency and, 
therefore, there are conflicts between the parties, being one of the sources of these conflicts, 
difficulties that the citizen user of public sector information has in accessing and understand 
the information produced and disseminated by the State. We worked with the hypotheses that 
the information does not reach the desired quality by its potential users, both in terms of form 
and content; that a study considering the different perspectives on the quality of information 
of the actors involved in the relationship and the comparison of literature can contribute to 
support the qualification process of the production and dissemination of information provided 
by public managers of the government of the state of Rondônia; and that the TCE-RO, as an 
internal user of information in the state of Rondônia, acts as a mediator in the process of 
improving the quality of information to the state government, based on its main competencies 
and attributions, with the role of external users being limited to that role. The research was 
exploratory in nature, based on a bibliographic portfolio and on interviews with information 
providers and users in Rondônia. The survey results confirm hypotheses 2 and 3 and point out 
the dissatisfaction of external users, highlighting the lack of neutrality, difficulties in 
interactivity and comparability of information and in obtaining the information in its fullness 
(completeness and appropriate quantity), and also, the existence of informational asymmetry 
in the relationship between State and society in Rondônia, which results from biased, non-
interactive and incomplete information, which impairs the accessibility of this information in 
its fullness.  

Keywords:Public Information. Budgetary Information. Quality of Information. Agency 
Theory. Informational Asymmetry. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar e discutir o processo que leva à 

assimetria informacional na relação Estado e sociedade em Rondônia, especificamente no 

contexto da informação orçamentária e financeira, visando propor estratégias de qualificação 

para divulgação das informações produzidas pelo poder público para minimizar tal assimetria. 

Para tanto, buscou-se identificar os atributos da qualidade da informação produzida e 

divulgada pelos gestores públicos, considerados de maior relevância por parte de especialistas 

na área da informação do setor público, e comparar com aqueles considerados insatisfatórios 

por parte dos usuários dessa informação. 

O foco da pesquisa está centrado nas informações produzidas e divulgadas por órgãos 

públicos da estrutura do governo do estado de Rondônia, tendo como atores especialistas na 

área da informação, sendo servidores da Controladoria Geral do Estado de Rondônia 

(CGE/RO) e Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado de 

Rondônia (SEPOG), bem como usuários especializados da informação produzida e divulgada 

pelos órgãos estaduais. 

Parte-se do pressuposto que há assimetria informacional na relação Estado e sociedade, 

em Rondônia, de forma que o Estado, por meio de seus agentes políticos eleitos 

democraticamente pelos cidadãos, produz informação de difícil acesso, compreensão, 

localização, recuperação e decodificação por parte dos usuários, cidadãos que os elegeram 

para tomarem decisões em seu nome, sendo eles membros do Tribunal de Contas do Estado 

de Rondônia (TCE-RO), como usuários internos da informação do estado, e professores e 

pesquisadores da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), com formação nas áreas das ciências 

sociais aplicadas (Direito, Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas) e que 

desenvolvam atividades (tenha formação, ministrem disciplinas, tenham projetos de pesquisa 

ou extensão na área da informação do setor público, orientem monografias, dissertações e 

teses na área ou tenham trabalhos publicados na área), como usuários externos. 

Apesar de o país vir avançando na questão da ampliação da transparência pública, 

promovendo mecanismos que ampliem a publicidade das ações desenvolvidas pelos entes 

públicos e que visam melhorar o acesso da sociedade a essas informações, bem como na 

responsabilização de o Estado prestar contas à sociedade, é possível ainda observar obstáculos 

no acesso à informação produzida e divulgada, sendo o Estado, por meio de suas unidades 

gestoras e gestores públicos, alvo de reclamações por parte da sociedade junto aos órgãos de 



 
 

controle externo. Assim, a pesquisa se justifica, do ponto de vista social, pelo potencial de 

contribuição para melhoria na produção e divulgação de informações orçamentárias e 

financeiras de interesse público e, consequentemente, para facilitar o acesso físico e cognitivo 

dessas informações por parte dos cidadãos e, do ponto de vista acadêmico, pelo potencial de 

avanço do conhecimento sobre características qualitativas da informação vistas na perspectiva 

dos usuários de informações orçamentárias e sobre assimetria informacional na relação de 

agência Estado-Sociedade com importante contribuição para a Ciência da Informação e 

Ciências Contábeis. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contexto 

 

O processo de expansão das organizações teve como resultado a ruptura entre a 

propriedade e a gestão (controle), na qual o proprietário, em face da complexidade que se 

torna a gestão e o processo decisório nas organizações passa a delegar responsabilidades e 

poderes a gestores especialmente contratados para assumirem esse papel, antes exercidos 

pelos proprietários, em sua maioria, membros da família, havendo, desta forma, uma ruptura 

entre a propriedade e o controle. 

Da ruptura entre a propriedade e a gestão surge uma relação de agência entre 

proprietário e gestor, relação essa estabelecida a partir de um contrato no qual uma ou mais 

partes (proprietário ou principal) contrata outra parte (gestor ou agente) para realizar algum 

serviço em seu favor, envolvendo delegação de alguma responsabilidade e poder de decisão 

ao agente, por parte do principal(JENSEN; MECKLING, 1976). 

Segundo Carvalho (2014, p. 33) a teoria da agência se apresenta como uma ferramenta 

analítica robusta para compreender “as relações contratuais delegativas em que incentivos, 

informações e controles são componentes essenciais da teoria”. A literatura, segundo o autor, 

tem dominado tais relações como relações de agência. 

Slomski et al (2008) observam que, nesse contexto, proprietário e gestor buscam 

maximizar algum resultado, alguma utilidade, o que pode levar a uma relação principal-

agente conflituosa, em razão de divergências de interesses entre os atores e entre esses e a 

empresa. 

De fato, Jensen e Meckling (1976) acreditavam que, ao buscar maximizar seus 

objetivos, o agente nem sempre agiria em função do interesse do principal e ao agir de forma 

oportunista, o comportamento do agente acentua o conflito de agência. De outro lado, a partir 

da relação contratual principal-agente, é de se pressupor que haja um desequilíbrio de 

informação entre as partes contratantes, acerca do objeto contratual ou da perspectiva da 

empresa em que atuam proprietários e gestores, como observados por Slomski et al (2008). 

Dada a separação entre propriedade e gestão, Slomski et al (2008) afirmam que o 

gestor, em razão do controle que passa a assumir sobre a organização, dispõe de informação 

privilegiada em relação à entidade empresarial, de forma que outros atores e o mercado não 
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possuem a mesma prerrogativa, em decorrência da ausência desses últimos no controle 

empresarial. Essa situação é tratada pela Teoria da Agência como assimetria informacional, 

estabelecendo-se, desta forma, uma relação de poder entre gestores (agentes) e proprietários 

(principal) em função dessa concentração da informação nas mãos dos agentes. 

Essa mudança na estrutura organizacional, resultante do processo de expansão das 

organizações, acaba por instituir uma relação de poder dentro do meio empresarial, tendo a 

informação papel fundamental nesse processo, situação essa também presente na relação 

Estado e sociedade em democracias representativas. 

De acordo com Silva (2016), o surgimento de democracias modernas se fez com base 

na luta contra o Estado autocrático, caracterizado, entre outros aspectos, pelo segredo, pela 

ausência de justificativas públicas dos governantes e rígido controle sobre as manifestações 

sociais. Para o autor (p. 27) “o bom funcionamento das instituições democráticas pressupõe a 

existência de um bom fluxo informativo, um eficiente sistema de accountability política e 

garantia quanto à liberdade de expressão e direito à informação”. 

Frente ao exposto, de forma análoga ao que ocorre no meio empresarial, relações de 

agência, conflitos de agência e assimetria informacional também estão presentes na relação 

cidadãos (principal) e governantes (agente) quando o objeto de análise é o Estado e sua 

relação com a sociedade em democracias representativas. 

A sociedade organizada, por meio de seus cidadãos (principal), elege seus 

representantes, os gestores ou governantes (agentes), abrindo mão de parte de sua soberania, 

sujeitando-se às determinações do Estado, delegando o poder de decisão, inclusive, conforme 

Simonsen (1998), o monopólio da violência. É estabelecido, desta forma, um contrato social 

entre a sociedade e o Estado, entre os cidadãos e os governantes, surgindo aqui uma relação 

de agência, uma relação principal-agente na área pública, contrato esse materializado na 

Constituição Federal. 

Essa abordagem contratualista entre sociedade e Estado ganhou notoriedade em John 

Locke (2008), cujo pensamento se funda na ideia de que os seres humanos, em seu estado 

natural, são livres e iguais e, em algum momento, dada as circunstâncias da conjuntura pela 

qual atravessavam, se veem na necessidade de estabelecer uma ordem maior, que lhes 

garantisse o estabelecimento de normas de convivência a serem seguidas por todos de modo a 

assegurar a harmonia social, a segurança, os direitos de propriedade e o cumprimento dos 

contratos. Para consecução de tais objetivos, necessário seria alienar uma parte substancial da 

sua liberdade, renegar ao instinto egoísta insocializável, por meio de um contrato social, 
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resultantes de acordos previamente selados, transferindo essa prerrogativa a outro ente: o 

Estado. 

As contradições e falhas do sistema de mercado mostram sua incapacidade em 

promover o pleno emprego, a alocação eficiente de recursos, a distribuição equitativa da renda 

e em promover a livre concorrência, surgindo assim a necessidade de atribuir ao Estado a 

função de corrigir e complementar as atividades do setor privado. 

Estabelecido o contrato social entre o Estado e a sociedade, compete ao Estado 

desempenhar algumas atividades não atendidas pelo mercado, ou atendidas de forma 

insuficiente, como saúde, educação, assistência social, defesa nacional, justiça, segurança, 

infraestrutura, entre outros. Para desempenhar essas atividades o Estado, por meio de seus 

agentes públicos (gestores), realiza despesas e, para financiar essas despesas, instituem e 

cobram tributos, a partir de seu poder coercitivo em razão do contrato social, cabendo à 

sociedade financiar as atividades do Estado, pagando os tributos. 

Por meio do pagamento de tributos, os cidadãos financiam as atividades e funções do 

Estado e compete aos representantes eleitos (gestores públicos) o dever de prestar contas, de 

manter a sociedade informada acerca dos recursos empregados, das ações executadas e dos 

resultados alcançados. 

Cabe então ao Estado, por meio de seus gestores (agentes), o dever de manter a 

sociedade (principal) informada, desde a concepção do que os governantes almejam realizar 

(planejamento, orçamento) até a elaboração e divulgação dos resultados alcançados com os 

recursos públicos utilizados, a partir de relatórios de execução orçamentária e financeira. 

As tecnologias da comunicação e da informação vêm contribuindo para que as 

informações produzidas e divulgadas pelos gestores públicos sejam facilmente acessíveis e de 

forma massiva. Contudo, conforme Mendonça, Pereira e Filgueiras (2016) assimetrias 

estruturais no acesso a essas tecnologias ainda persistem e a exclusão digital permanece como 

um problema relevante. Soma-se a isso a questão da assimetria de informação na relação entre 

gestores públicos e a sociedade, resultado, principalmente, dos aspectos qualitativos da 

informação produzida e divulgada pelos gestores. 

O Estado vem avançando significativamente no sentido de ampliar a transparência das 

ações do setor público, tendo, no Brasil, dois importantes momentos que traçam o marco que 

amplia as possibilidades de disponibilização e acesso às informações do setor público a partir 

da publicidade de dados, do acesso a documentos e do conhecimento das ações institucionais 

(SILVA, 2016) e, ao mesmo tempo, as possibilidades de atuação da sociedade no controle 

social sobre as ações dos atores públicos. 
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O primeiro diz respeito ao processo de reforma do Estado, ocorrido no Brasil a partir 

de 1995, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, a partir da instituição do 

Ministério Extraordinário da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), o qual 

tinha como prioridade reformar ou reconstruir o Estado (PEREIRA e SPINK, 2006). Segundo 

Pereira e Spink (2006, p. 24) “os cidadãos estão se tornando cada vez mais conscientes de que 

a administração pública burocrática não corresponde às demandas que a sociedade civil 

apresenta aos governos no capitalismo contemporâneo”, sendo preciso avançar para um 

modelo de administração pública gerencial, orientada para o cidadão e para a obtenção de 

resultados, baseado na presunção de que políticos e servidores públicos são merecedores de 

grau limitado de confiança e o contrato de gestão deve ser o instrumento de controle dos 

gestores públicos. A administração burocrática está concentrada em processo enquanto, por 

sua vez, a administração pública gerencial está centrada em resultados à sociedade 

Para que a administração pública gerencial seja efetivamente implementada e que os 

resultados da ação estatal sejam controlados pelo corpo social, é necessário produzir e 

divulgar informações dentro de padrões qualitativos que alcancem a acessibilidade dessas 

informações, bem como que sejam produzidas e divulgadas possibilitando sua decodificação, 

visando ser facilmente compreendidas pelos cidadãos usuários dessas informações. 

Choo (2003, p. 413) traz o conceito de qualidade da informação como sendo: 

a percepção do usuário sobre a excelência do produto ou serviço de informação e 
inclui a transmissão perfeita das informações; a cobertura completa de um tópico ou 
assunto; a atualização de dados e do vocabulário de acesso; a confiança do usuário 
na qualidade e coerência do serviço; e a inclusão de indicadores sobre a 
confiabilidade dos dados. 

A qualidade da informação é, desta forma, um aspecto bastante subjetivo, variando de 

usuário para usuário a partir da percepção de qualidade que cada usuário tem para cada 

atributo qualitativo da informação, desde a acessibilidade física até a acessibilidade cognitiva 

da informação produzida e divulgada pelos gestores que conduzem o Estado. 

Em relação às informações orçamentárias e financeiras do setor público, a legislação 

brasileira vem avançando no sentido de dar ampla divulgação de suas ações e resultados, 

sobretudo a partir da década de 1960 com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui 

normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal (BRASIL, 1964). O artigo 111 da 

Lei nº 4.320/1964 determina que o Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério 

da Fazenda, além de outras apurações de interesse nacional, publicará balanço consolidado 
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das contas da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, suas autarquias e entidades, bem 

como um quadro estruturalmente idêntico baseado em dados orçamentários.  

Como pode ser observado, já na década de 1960 havia a preocupação com a 

transparência ativa das informações orçamentárias e financeiras dos entes federativos. A 

Constituição Federal brasileira de 1988 traz como princípio fundamental da Administração 

Pública a publicidade de seus atos (BRASIL, 1988, artigo 37). Ainda no texto original da 

Constituição Federal de 1988, o artigo dispunha que a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios divulgarão os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos 

recebidos, os valores de origem tributária entregues e a expressão numérica dos critérios de 

rateio. Ao longo do tempo e diante da necessidade de qualificar a informação orçamentária e 

financeira do setor público, a Constituição Federal de 1988 passou por reformas visando a 

esse aperfeiçoamento da transparência ativa, com destaque para o artigo 163-A, incluso pela 

Emenda Constitucional nº 108, de 2020, que assim dispõe: 

Art. 163-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão 
suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme 
periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade 
da União, de forma a garantir a rastreabilidade a comparabilidade e a publicidade 
dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo 
acesso público (BRASIL, 1988). 

Outro avanço no sentido de ampliar a transparência ativa no setor público, sobretudo 

em relação às informações orçamentárias e financeiras, é o advento da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 200, que estabelece 

normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e destaca, em 

seu artigo 40, quais são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada 

ampla divulgação, inclusive por meios eletrônicos de acesso público: planos, orçamentos e 

leis de diretrizes orçamentárias; prestação de contas e respectivo parecer prévio; Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal; bem como as versões 

simplificadas desses documentos públicos.  

Como pode ser observado, devem os gestores públicos dar publicidade às informações 

orçamentárias e financeiras, promovendo a transparência ativa no setor público. Contudo, 

muitas informações podem ser produzidas e divulgadas de forma técnica, dificultando a 

compreensão por parte dos usuários; podem também serem prestadas de forma incompleta, de 

forma a impossibilitar o acesso integral da informação, além de outras falhas no processo 

informacional que limitam a transparência ativa. 
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Em razão das limitações no processo de transparência ativa, o setor público também 

vem avançando no sentido de ampliar a qualidade da informação produzida e divulgada pelos 

entes públicos no Brasil, por meio de ações relacionadas à transparência passiva, com especial 

destaque para a instituição da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, também conhecida 

como Lei de Acesso à Informação (LAI), que regula o acesso a informações no setor público 

no Brasil, tendo como objetivo facilitar o acesso dos cidadãos às informações públicas por 

todos os entes governamentais, por meio de uma série de medidas, entre elas, a própria 

transparência ativa, disponibilizando e divulgando informações públicas de forma objetiva, 

transparente, completa, íntegra, clara e em linguagem de fácil compreensão, garantindo que as 

informações disponibilizadas possam ser amplamente utilizadas (BRASIL, 2011). 

A LAI traz dispositivos que abordam aspectos relacionados à qualidade da informação 

produzida e divulgada pelo setor público, atributos esses que visam reduzir o problema da 

assimetria informacional. Tais dispositivos constam nos incisos V a XI do artigo 4º da Lei: 

V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, 
classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, 
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da 
informação;  

VI - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada 
por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;  

VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, 
recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;  

VIII - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à 
origem, trânsito e destino;  

IX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de 
detalhamento possível, sem modificações.  

As normas contábeis de produção e divulgação de relatório contábil-financeiro vêm 

avançando no sentido de melhorar a qualidade da informação e reduzir as assimetrias 

informacionais entre agentes públicos e cidadãos. É o caso da Resolução CFC nº 1.374, de 8 

de dezembro de 2011, que dá nova redação à NBC TG Estrutura Conceitual – Estrutura 

Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, que traz em seu 

texto as características qualitativas da informação contábil e financeira consideradas úteis que 

devem ser aplicadas à informação contábil-financeira fornecida pelas demonstrações 

contábeis ou em outros tipos de informação fornecidas por outros meios, sendo as principais 

(CFC, 2011): 
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1) Características qualitativas fundamentais: relevância, materialidade e representação 

fidedigna; 

2) Características qualitativas de melhoria: comparabilidade, verificabilidade, 

tempestividade e compreensibilidade. 

Apesar de todo esse avanço, Silva (2016, p. 28) destaca que: 

Se por um lado as instituições democráticas parecem caminhar para uma inevitável 
exposição informativa sem precedentes na história, isso não significa o fim do 
segredo ou a realização da transparência absoluta. Desvios, barreiras e limites se 
colocam nesse caminho, e a própria concepção de transparência, embora 
aparentemente simples, envolve complexas questões de ordem teórica e prática. 

Também no setor público as normas vêm avançando no sentido de melhorar a 

qualidade da informação produzida e divulgada pelos gestores. A NBC TSP ESTRUTURA 

CONCEITUAL, de 23 de setembro de 2016 (CFC, 2016), em seu capítulo 3 apresenta as 

características qualitativas das informações financeiras e não financeiras dos Relatórios 

Contábeis de Propósito Geral (RCPGs) das entidades do setor público, características 

qualitativas essas consideradas atributos que tornam a informação pública útil para os 

usuários e dão suporte ao cumprimento dos objetivos da informação contábil. As 

características qualitativas ou atributos da qualidade das informações financeiras e não 

financeiras inclusas nos RCPGs são: relevância, representação fidedigna, compreensibilidade, 

tempestividade, comparabilidade e verificabilidade (CFC, 2016), atributos considerados nesta 

pesquisa. 

Algumas barreiras ou limites já foram aqui expostos, sendo eles a assimetria estrutural 

no acesso às Tecnologias da Informação e Comunicação, assimetria informacional na relação 

Estado e sociedade, tendo por base o contrato social e a delegação de poderes dos cidadãos a 

gestores públicos eleitos em democracias representativas. 

Esta pesquisa aborda principalmente a temática assimetria informacional na relação 

Estado e sociedade, muito embora tenha essa temática relação com a primeira. 

Neste sentido, a pesquisa tem como objetivo analisar e discutir o processo que leva à 

assimetria informacional na relação Estado e Sociedade em Rondônia, especificamente no 

contexto da informação orçamentária e financeira, de forma a contribuir com estratégias de 

qualificação para divulgação das informações produzidas pelo poder público para minimizar 

tal assimetria. Para tanto, buscou-se identificar os atributos da qualidade da informação 

orçamentária e financeira produzida e divulgada pelo setor público, que são consideradas 

relevantes na literatura e considerados de maior importância por parte de especialistas do setor 
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público, e comparar com aqueles que possuem maior grau de insatisfação na perspectiva dos 

cidadãos-usuários dessa informação pública. 

Nesta pesquisa consideramos que é necessário que as informações orçamentárias e 

financeiras produzidas e divulgadas pelo governo do estado de Rondônia sejam mais 

qualificadas, o que demanda necessariamente melhor  qualificação dos atores que produzem e 

divulgam essas informações,  bem como daqueles que operam os sites, sistemas e plataformas 

que disponibilizam tais informações,de forma que esses atores, uma vez qualificados, tenham 

melhores condições de reconhecer as necessidades e demandas dos usuários, de modo a 

produzirem e divulgarem informações completas, neutras, interativas, possibilitando a 

comparabilidade e adequação às necessidade de uso das informações pelos diversos tipos de 

usuários. Esse processo levará também à qualificação da sociedade enquanto usuária da 

informação pública, pela maior facilidade de acessar as informações nos sites, portais, 

sistemas e plataformas do governo estadual, o que possibilitará sua atuação de forma mais 

proativa, desempenhando seu papel de principal na relação Estado e sociedade, contribuindo 

para a redução das assimetrias informacionais atuais e dos conflitos de agência nessa relação. 

Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa exploratória, fundamentada 

em portfólio bibliográfico e em pesquisa com produtores e usuários da informação financeira 

e orçamentária do setor público em Rondônia. 

 

1.2 Fundamentação e Problema de Pesquisa 

 

Parte-se do pressuposto que a relação entre Estado e a sociedade é uma relação de 

agência, na qual a sociedade assume o papel de principal e o Estado, a partir de seus gestores 

(políticos eleitos), são os agentes e que em regimes democráticos os governos podem ser 

controlados pelos cidadãos, uma vez que foram eleitos por esses últimos (PRZEWORSKI, 

2006), e que esse controle social sobre os agentes do Estado se dá a partir das informações 

produzidas e divulgadas pelos gestores públicos, em forma de planos orçamentários, prestação 

de contas, relatórios de gestão entre outras informações. Nesse sentido, tais documentos 

devem ser produzidos de forma qualitativa, a partir de um conjunto de atributos que permitam 

a compreensão das informações públicas pela sociedade, bem como sejam explicitados os 

mecanismos para obtenção e recuperação dessas informações ao longo do tempo, além de 

considerar outras dimensões qualitativas da informação orçamentária e financeira do setor 

públicolevantadas nesta pesquisa, como atualidade, consistência, concisão, integridade, 
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segurança, tempestividade, conteúdo, interatividade, neutralidade, comparabilidade, entre 

outras dimensões. 

A estrutura do Estado conta com um conjunto de legislação, entre elas a Lei de Acesso 

à Informação (LAI), de atores públicos como a Controladoria Geral da União e dos Estados 

(CGU e CGE), e de dispositivos e artefatos, como o Sistema Eletrônico de Informação ao 

Cidadão (e-SIC), entre outros, para garantir que a informação produzida pelo Estado seja 

acessível aos cidadãos usuários, de forma a assegurar maior transparência no uso de recursos 

públicos pelos órgãos da administração pública brasileira. 

No entanto, Fujino (2017, p. 238) observa que a informação: “vista como instrumento 

para a Inclusão Social, só tem sentido se puder contribuir para empoderar cidadãos na 

construção de uma sociedade em que comunicação, educação e cultura tenham como base o 

respeito à diferença e a igualdade de oportunidades para todos”.  

A autora entende que a disponibilização da informação, 

conforme prevista na lei e, de acordo com os princípios estabelecidos pela CGU, não 
garante o acesso à informação por parte do potencial usuário, uma vez que a 
acessibilidade, na perspectiva da Ciência da Informação, não se restringe apenas à 
materialidade do acesso, mas envolve aspectos cognitivos do usuário e a 
compreensão das práticas sociais de informação são elementos necessários para 
possibilitar o desenvolvimento de mediações que possibilitem o acesso e 
apropriação (FUJINO, 2017, p. 238). 

Frente ao exposto, o problema que a presente pesquisa busca responder é: Como se 

configura e o que leva à assimetria informacional, no que se refere a informações 

orçamentárias e financeiras públicas, entre Estado e Sociedade? Para responder a esta 

pergunta, o estudo buscou identificar os atributos da qualidade da informação orçamentária e 

financeira produzida e divulgada pelos órgãos públicos do governo do estado de Rondônia, 

que são considerados relevantes pelos produtores, mas são percebidos como insatisfatórios 

por parte dos cidadãos usuários dessa informação, visando identificar  ações  necessárias para 

possibilitar melhores estratégias de qualificação para produção e divulgação de tais 

informações. Assim, a pesquisa foi estruturada em 3 (três) etapas: 

1) Levantamento e seleção dos atributos da qualidade da informação: realizados por meio 

do uso da ferramenta ProcKnow-C de seleção de portfólio bibliográfico, a partir de 

referências obtidas junto à base de dados na área de ciências sociais aplicadas, 

utilizando-se descritores estabelecidos nesta pesquisa. O portfólio bibliográfico foi 

organizado no gerenciador de referências Mendeley. 

2) Definição da lista de atributos da qualidade da informação. 
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3) Análise sobre o grau de importância dos atributos selecionados na literatura na 

perspectiva dos especialistas e percepção de satisfação das informações pelos usuários, 

sendo foco de investigação desta pesquisa os atributos da qualidade da informação 

considerados importantes e cujos usuários da informação demonstram insatisfação. 

Foram selecionados os órgãos públicos estaduais do estado de Rondônia, cujos 

especialistas e usuários apontaram insatisfação quanto às informações produzidas e 

divulgadas por esses órgãos públicos, de forma a possibilitar comparar as informações 

produzidas e divulgadas por essas unidades do setor público quanto aos atributos da qualidade 

levantados na pesquisa. No formulário apresentado aos sujeitos da pesquisa,especialistas e 

usuários, contendo os atributos da qualidade da informação, foram realizadas perguntas de 

forma a identificar também os elementos e categorias analíticas do Regime de Informação 

predominante nas instituições estaduais produtoras de informação, evidenciando que atores 

sociais, dispositivos e artefatos da informação mais têm contribuído para a melhoria da 

qualidade da informação orçamentária e financeira do governo do estado de Rondônia na 

relação com o potencial usuário e que ações de informação vêm sendo implementadas no 

sentido de reduzir a assimetria informacional e contribuir para esse processo de melhoria. 

O grau de importância dos atributos da qualidade da informação foi obtido a partir de 

pesquisa realizada junto a especialistas, tais como membros da Controladoria Geral do Estado 

(CGE) e da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado de 

Rondônia (SEPOG). 

Em relação ao grau de satisfação dos atributos, foi realizada pesquisa junto a usuários 

especializados da informação pública no estado de Rondônia, sendo esses usuários 

professores pesquisadores da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), que ministram 

disciplinas, orientam trabalhos ou desenvolvem pesquisas na área da gestão pública, a partir 

de consulta ao currículo na Plataforma Lattes dos referidos docentes. 

 

1.3 Hipótese de Trabalho 

 

A partir de um conjunto de atributos da qualidade da informação presentes na 

literatura, consideram-se como hipóteses: 

H1: Os especialistas da informação pública no governo do estado de Rondônia 

consideram a acessibilidade do ponto de vista físico, como o atributo mais relevante da 

informação produzida e divulgada pelos gestores públicos estaduais, enquanto que os usuários 
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especializados da informação atribuem maior valor à acessibilidade do ponto de vista 

cognitivo da informação, considerando a indissociabilidade entre a forma e o conteúdo 

divulgado, o que leva a uma assimetria informacional na relação entre Estado-Sociedade em 

razão das dificuldades de os usuários localizarem, recuperarem e, principalmente, 

compreenderem as informações produzidas e divulgadas pelos gestores públicos do estado de 

Rondônia, gerando conflito de agência entre principal (sociedade) e o agente (gestores 

públicos do Estado). 

A H1 está expressa na Figura 1, que apresenta a perspectiva dos especialistas quanto 

ao atributo da qualidade da informação considerado mais importante por esses atores, e  a 

perspectiva dos usuários especializados da informação quanto ao grau de satisfação, 

destacando os atributos considerados insatisfatórios do ponto de vista desses  sujeitos o que, 

por sua vez, resulta na fundamentação da hipótese. 

 

Figura 1 - Modelo de Construção da Hipótese do Trabalho 
Perspectiva dos Atores quanto aos atributos da qualidade da informação produzida e divulgada pelos 

gestores públicos do governo do estado de Rondônia 
Especialistas → grau de importância  Usuários → grau de satisfação 

Acessibilidade física (divulgação:) é considerado 
o atributo mais importante da informação 
produzida e divulgada pelos gestores públicos 

 Usuários da informação produzida e divulgada 
pelos gestores públicos estão insatisfeitos quanto 
à acessibilidade cognitiva (forma e conteúdo) das 
informações dos órgãos públicos do estado. 

Hipótese 
 

Assimetria informacional na relação Estado e sociedade em decorrência das dificuldades de os cidadãos 
localizarem, recuperarem e, principalmente, compreenderem as informações produzidas e divulgadas pelos 
gestores públicos do governo de Rondônia, gerando conflito de agência entre principal (sociedade) e agente 
(Estado) 
Fonte: Autor, 2019. 

 

Em relação à Hipótese 1são considerados especialistas da informação do governo de 

Rondônia, os servidores da Controladoria-Geral do Estado de Rondônia (CGE/RO) e da 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão de Rondônia (SEPOG) em razão 

de as duas unidades desempenharem as atividades de coordenação, orientação, consultoria e 

assessoria às demais unidades do governo estadual relativas à produção e divulgação das 

informações orçamentárias, financeiras, de gestão entre outras, em todas as áreas (saúde, 

educação, segurança, infraestrutura, agricultura, indústria, turismo, entre outras), bem como 

por serem responsáveis pela edição das normas para a produção e divulgação dessas 

informações. 
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Por sua vez, foram selecionados  como usuários externos especializados da informação 

orçamentária e financeira do setor público de Rondônia,  professores do ensino superior das 

instituições federais das áreas de economia, contabilidade, administração e direito, professores 

esses que desenvolvem alguma atividade relacionada à gestão pública: ministram aulas, 

realizam pesquisas, desenvolvem atividades de extensão, orientam monografias, artigos, 

dissertações e teses, publicam artigos, além de outras atividades que demandam este tipo de 

informação  do setor público.  

Cabe também explicar e diferenciar a acessibilidade física da acessibilidade cognitiva 

da informação. Conforme Fujino (2017) a acessibilidade física da informação se relaciona 

com a disponibilização da informação tal qual prevista na legislação e em consonância com os 

princípios estabelecidos pelos órgãos de controle interno, como é o caso da Controladoria-

Geral da União (CGU), estando restrita à materialidade do acesso à informação. Por sua vez, a 

acessibilidade na perspectiva da Ciência da Informação não se restringe à materialidade do 

acesso, mas envolve considerar aspectos cognitivos do usuário, que estão relacionados à 

forma de apresentação do conteúdo, entre eles a linguagem e/ou códigos utilizados, para que 

seja possível ao usuário decodificar e se apropriar do conteúdo.  

H2: O conhecimento sobre aspectos específicos das assimetrias informacionais na 

relação Estado-Sociedade identificados na pesquisa, vista na perspectiva tanto do produtor, 

quanto do usuário da informação, é essencial para subsidiar ações com o objetivo de qualificar 

processo de produção e divulgação das informações pelo Estado. 

 

Figura 2 - Modelo de Construção da Hipótese de Trabalho 
Aspectos específicos da assimetria informacional na relação Estado-Sociedade 

Perspectiva acadêmica do conhecimento  Subsídio 
O conhecimento produzido sobre assimetrias 
informacionais na relação conflituosa entre Estado 
e sociedade 

 Subsidia ações para que os agentes (Estado) 
reduzam os conflitos decorrentes dessa assimetria 
informacional 

Hipótese 
 

Propostas para a qualificação do processo de produção e divulgação das informações orçamentárias e 
financeiras do setor público, ampliando a satisfação do cidadão usuário da informação quanto aos atributos da 
qualidade da informação do Estado 
Fonte: Autor, 2019. 

 

H3: Os usuários externos especializados da informação do setor público em Rondônia, 

principal na relação Estado e sociedade, não desempenham esse papel de principal de forma 

efetiva, pouco contribuindo no processo de melhoria da qualidade da informação do estado de 

Rondônia, restando ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), como usuário 
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interno da informação, o papel de mediador no processo de aperfeiçoamento da qualidade da 

informação no governo do estado de Rondônia, contribuindo para a melhoria da qualidade da 

informação e reduzindo a assimetria informacional entre Estado e sociedade.  

Em relação à última hipótese, cabe destacar o papel das plataformas e portais do setor 

público disponibilizadas para os cidadãos realizarem denúncias, reclamações, sugestões, 

elogios, bem como para solicitarem e terem acesso às informações do setor público, como 

ocorre com a plataforma Fala.BR e o portal de transparência, desenvolvidos pela 

Controladoria-Geral da União e disponibilizados a todas as unidades federativas do país. O 

estado de Rondônia implementou a plataforma Fala.BR e o Portal de Transparência do Estado 

de Rondônia, de forma a possibilitar aos cidadãos, usuários da informação do governo 

estadual, acesso às informações do setor público e, também, contribuir com a melhoria da 

qualidade da informação produzida e divulgada pela estrutura estatal a partir de reclamações e 

sugestões de melhorias pelos canais disponibilizados. O próprio pedido de acesso à 

informação junto ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), sinaliza aos gestores públicos 

que informações devem ser voluntariamente disponibilizadas (transparência ativa) e que 

informações devem ser divulgadas em melhores condições de compreensibilidade pelos 

usuários. 

 

Figura 3 – Modelo de Construção da Hipótese de Trabalho 
Atuação dos usuários no processo de melhoria da qualidade da informação e redução da assimetria 

informacional na relação Estado-Sociedade 
Atuação dos usuários externos especializados 

da informação do estado de Rondônia 
 Atuação do TCE-RO como usuário interno da 

informação do estado de Rondônia 
Não desempenham o papel de principal de forma 
eficiente, pouco contribuindo no processo de 
melhoria da qualidade da informação produzida e 
divulgada pelo governo do estado de Rondônia 

 Atua como mediador no processo de melhoria da 
qualidade da informação do governo do estado de 
Rondônia a partir de auditorias realizadas, 
emissão de relatórios, recomendações, 
desenvolvimento de estudos, edição de normas e 
outras ações. 

Hipótese 
 

Melhoria da qualidade da informação na estrutura do governo do estado de Rondônia e redução da assimetria 
informacional na relação Estado e sociedade a partir de ação mais efetiva do usuário interno da informação, 
agindo como mediador/sinalizador no processo de melhoria do processo. 
Fonte: Autor, 2019. 

 

Contudo, partimos do pressuposto que os usuários externos especializados da 

informação buscam, na maioria dos casos, apenas o acesso à informação, não dando feedback 

em termos de efetivar críticas e sugestões para o processo de melhoria da qualidade da 

informação do governo de Rondônia. 
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A plataforma Fala.BR e o Portal de Transparência do Estado de Rondônia são de 

responsabilidade da Controladoria-Geral do Estado de Rondônia (CGE/RO), unidade de 

controle interno e de apoio à gestão do governo estadual, sistemas esses monitorados, 

fiscalizados e auditados pelo TCE-RO, unidade de controle externo do poder público estadual. 

Desta forma, o TCE-RO e os sistemas de acesso à informação, que possibilitam a melhoria da 

qualidade da informação, funcionam como mediadores da informação produzida e divulgada 

pelo setor público estadual. 

Cabe destacar que o próprio TCE-RO implementou um sistema próprio de informação 

ao cidadão e de ouvidoria, o SICOUV, que possui as mesmas atribuições do Fala.BR, 

recebendo pedidos de acesso à informação, reclamações, sugestões de melhorias e denúncias 

de toda a estrutura pública do estado de Rondônia. 

Conforme disposto na Lei Complementar nº 154, de 26 de julho de 1996, que dispõe 

sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, o TCE-RO é unidade de 

controle externo com competência para julgar as contas dos gestores públicos e responsáveis 

por recursos, bens e valores públicos das unidades dos poderes do estado, dos municípios e 

entidades da administração indireta, bem como proceder à fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial das unidades dos poderes do estado, municípios e 

demais entidades da administração pública indireta (TCE-RO, 1996). De acordo coma própria 

legislação, compete ao órgão acompanhar e fiscalizar as ações orçamentárias e financeiras do 

governo do estado de Rondônia em todas as suas etapas, desde as discussões das propostas de 

planejamento, até a elaboração dos relatórios de gestão, da prestação de contas, suas 

divulgações, consumo e respostas dos usuários da informação pública. 

 

1.4 Etapas de desenvolvimento do Trabalho 

 

Visando identificar problemas na forma e no conteúdo das informações divulgadas 

pelo Estado de Rondônia, que dificultam o uso e a  apropriação pelos potenciais usuários, e 

propor estratégias de qualificação para produção e divulgação das informações do poder 

público, buscou-se realizar um estudo comparativo sobre atributos da qualidade da 

informação orçamentária e financeira públicas considerados mais relevantes na perspectiva 

dos especialistas e aquelas que apresentam maior grau de insatisfação por parte dos usuários 

das informações divulgadas pelos órgãos da administração pública do estado de Rondônia. 

Foram estabelecidas algumas atividades:  
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 Levantar e selecionar os atributos da qualidade da informação a partir de consulta a base 

de dados na área de ciências sociais aplicadas;  

 Analisar as principais assimetrias informacionais na relação Estado e sociedade, em 

Rondônia, e as relações de poder e força nos regimes de informação estabelecidos entre 

principal e agente; 

 Identificar as unidades públicas do governo do estado de Rondônia apontadas por 

especialistas e usuários da informação do setor público, com maiores índices de omissão 

na informação ao cidadão e com maior grau de insatisfação dos usuários em relação à 

informação divulgada. 

 

1.5 Resultados Esperados 

  

 A partir da identificação das incongruências entre a qualidade da informação 

produzida e divulgada pelos órgãos públicos da estrutura do governo do estado de 

Rondônia e a percepção qualitativa do usuário, espera-se ser possível propor 

estratégias e ações de informação para qualificar o processo de produção e divulgação 

de informações orçamentárias de interesse público com vistas a minimizar a assimetria 

informacional e conflito de agência Estado-Sociedade em Rondônia. 

 A partir da análise dos aspectos que contribuem para a assimetria informacional, 

espera-se obter subsídios para propor princípios norteadores para elaboração de 

políticas de governança de informação no setor público para reduzir as assimetrias 

informacionais. 
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CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Informação e Qualidade da Informação 

 

De acordo com Tomaél (2012), a informação está presente na vida social desde o 

início dos tempos, em especial nos contatos e relações com o meio onde os indivíduos estão 

inseridos, sendo que, nos últimos tempos, a informação é considerada recurso fundamental, 

ganhando importância e credibilidade nos diversos setores da economia e da sociedade, 

denominando a era em que vivemos: sociedade da informação, economia da informação, era 

da informação. 

A informação assume um papel importante no cotidiano das pessoas, seja numa 

relação econômica, política ou social, sendo que a disponibilidade da informação possibilita 

uma tomada de decisão mais racional: um processo de compra de um produto na qualidade 

desejada e a preços justos, a eleição e reeleição de representantes políticos com reputação 

ilibada e tendo por base a execução de atividades com eficiência, efetividade e economicidade 

nos gastos públicos, entre outras decisões baseadas em informações disponíveis e fidedignas. 

Buckland (1991, p. 351) identifica três usos da palavra informação: 

a) Informação como processo: a informação possibilita mudar o conhecimento dos 

indivíduos e é situacional. O fato de relatar sobre algo caracteriza, por si só, a 

informação como processo – o ato de informar um objeto, um documento, um dado, 

um fato relevante, um evento. Contudo, a relevância do dado ou fato é situacional e 

depende do nível de conhecimento de quem recebe a informação no momento de sua 

recepção. 

b) Informação como coisa: se refere aos objetos que são considerados como informativos 

em suas características físicas: dados, documentos expressos, descritos ou 

representados por alguma forma física (sinal, texto ou comunicação desses). 

c) Informação como conhecimento: a informação como conhecimento possibilita reduzir 

incertezas. Conhecimento comunicado significa que algum fato, assunto ou evento 

dado como notícia, informado, reflete no conhecimento, sendo, desta forma, 

intangível, não podendo ser tocado ou mensurado. 

Para Le Coadic (1996, p. 5), informação: 
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é um conhecimento inscrito (gravado) sob a forma escrita (impressa ou numérica), 
oral ou audiovisual. A informação comporta um elemento de sentido. É um 
significado transmitido a um ser consciente por meio de uma mensagem inscrita em 
um suporte espacial-temporal: impresso, sinal elétrico, onda sonora etc. Essa 
inscrição é feita graças a um sistema de signos (a linguagem), signo este que é um 
elemento da linguagem que associa um significante a um significado: signo 
alfabético, palavra, sinal de pontuação. (LE COADIC, 1996, p.5). 

Desta forma, informação é um processo que leva ao conhecimento, contudo, 

situacional, e depende da capacidade cognitiva do usuário que recebe essa informação e de 

sua capacidade em transformar essa informação em conhecimento. 

Na área da economia, mais especificamente, na microeconomia neoclássica, em 

mercados perfeitos pressupõe-se um conjunto de hipóteses para que funcionem perfeitamente, 

sem falhas, e com escolhas racionais por parte dos agentes que interagem em um mercado, 

sendo uma dessas hipóteses a perfeita informação entre os agentes no mercado. Contudo, 

Azevedo (1998) observa que o mundo econômico real é muito diferente desse descrito nos 

modelos tradicionais de microeconomia: concorrência perfeita com informação disponível, 

sem custos e capacidade ilimitada dos agentes para solucionar problemas são elementos que 

servem aos modelos microeconômicos, mas que, dificilmente, caracterizam o mundo 

econômico real. 

Isso decorre por vários fatores, entre eles, pelo fato de a informação não estar 

disponível, uma vez que nem todos os mercados são transparentes, havendo custos na 

obtenção dessas informações e, mesmo essa informação estando disponível, há problemas de 

assimetria informacional gerada por informações ocultas, por ações ocultas dos agentes ou 

problemas cognitivos do usuário da informação que, mesmo tendo acesso, tem capacidade 

limitada para processar a informação. 

Assim também o é na relação entre outros agentes que não o econômico, como é o 

caso da relação entre Estado e sociedade, na qual se presume que compete aos agentes 

públicos produzir e divulgar informações dentro de parâmetros qualitativos acessíveis e 

compreensíveis por parte dos cidadãos usuários dessa informação, sendo mesmo premissa 

instituída na Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, designada como Lei de Acesso à 

Informação (LAI), que regula o acesso a informações no setor público no Brasil (BRASIL, 

2011). 

Daqui surge outro problema: como mensurar a qualidade da informação produzida e 

divulgada pelo setor público. Mensurar qualidade é atividade complexa, por se tratar de um 

conceito subjetivo, uma vez que cada indivíduo atribui valores diferentes para cada aspecto da 

qualidade. 
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Contudo, recentes trabalhos vêm sendo desenvolvidos no sentido de se mensurar 

atributos da qualidade e, mais especificamente, mensurar atributos da qualidade da 

informação, a partir do conhecimento, levantamento e seleção desses atributos e aferição 

junto a consumidores ou usuários, que se utilizam dessas informações para algum propósito. 

Conforme destacam Paim e Nehmy (1998, p. 87): 

Entretanto, apesar da indeterminação do conceito, autores que trabalham com o 
termo (ou com termos correlatos) têm explícita ou implicitamente usado a idéia de 
excelência ou de valor positivo como conteúdo significativo da qualidade. Assim, a 
informação disponibilizada, ou um sistema de informação, seria avaliada segundo 
atributos objetivos de excelência, tais como validade, novidade, relevância, 
credibilidade, precisão, abrangência ... 

Mesmo diante da complexidade de se mensurar a qualidade da informação, dadas as 

características do que seja qualidade e sua subjetividade, Paim e Nehmy (1998) destacam a 

possibilidade de se levantar atributos objetivos da qualidade da informação e avaliá-las, 

destacando ainda que os atributos da qualidade da informação selecionados dizem respeito a 

sistemas pré-existentes ou a desenhos de sistema de informação concebidos por seus 

provedores, contudo, ressaltam que, ao se pretender avaliar empiricamente os atributos da 

qualidade da informação, esbarra-se na constatação de que, afinal, a qualidade só teria sentido 

no contexto de sua utilidade para o usuário. 

Barreto (1994) chama a atenção para um aspecto importante da qualidade da 

informação a partir da relação de quem produz essa informação e de quem consome ou faz 

uso dessa informação. Segundo o autor, a produção de informação é orientada por uma 

racionalidade técnica e produtivista, enquanto o consumo ou uso dessa informação é 

condicionado por limitações contextuais e cognitivas dos usuários em razão de os espaços 

sociais não serem homogêneos do ponto de vista do grau de instrução, nível de renda, 

religião, acesso à informação, domínio dos códigos lingüísticos, confiança nas fontes, entre 

outros aspectos, e essas divergências condicionam a distribuição e transferência da 

informação, suas formas de uso e assimilação. Desta forma, importante se faz, ao se produzir 

informação, analisar o contexto social que potencialmente essa informação será consumida ou 

usada. 

Tomaél, Alcará e Silva (2008) apresentam um conjunto de atributos de qualidade da 

informação, a partir da visão de vários autores, o que possibilita uma síntese da literatura em 

relação ao tema aqui proposto e que será tratado na metodologia e resultados da pesquisa, 

constante do Quadro 1. 
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Quadro 1 - Atributos da qualidade da informação e seu detalhamento 
Autores Atributos da Qualidade Detalhamento 

W
an

g 
e 

St
ro

ng
 

(1
99

6)
 

Categoria intrínseca  Precisão, objetividade, capacidade de compreensão, 
autoridade 

Categoria de acessibilidade  Acessibilidade e segurança 

Categoria contextual  Relevância, valor agregado, integridade, conveniência, 
quantidade apropriada 

Categoria de representação  Passível de interpretação, fácil entendimento, 
representação concisa e consistente 

L
ee

 e
t a

l. 
(2

00
2)

 

Acessibilidade  Informação facilmente recuperável, acessível e viável 
Quantidade apropriada  Em quantidade suficiente e apropriada às necessidades 

Capacidade de compreensão  Informação de fácil compreensão ou de credibilidade 
duvidosa; informação confiável e verossímil 

Integridade 
 A informação inclui todos os méritos necessários e é 

suficientemente completa? Atende às necessidades? É 
ampla e profunda? 

Representação consistente  Formato e apresentação consistente 

Fácil manuseio 
 Uso fácil perante uma necessidade específica 
 Facilidade de integração 

Livre de erros  Correta, precisa e confiável 

Interpretação 
 Unidades de mensuração são claras; 
 Facilidade de compreensão 

Objetividade  Baseada em fatos, objetiva, visão imparcial 
Relevância  Útil, apropriada, aplicável 
Credibilidade  Origina-se de fontes com qualidade 

Segurança 
 Proteção contra acessos não autorizados; 
 Acesso restrito à informação e por pessoas autorizadas 

Conveniência  Suficientemente atualizada e oportuna 
Compreensão  Facilidade de entendimento 

T
om

aé
l e

t a
l. 

(2
00

4)
 

Informações de identificação  Dados da pessoa jurídica ou física responsável pela 
fonte 

Consistência das informações  Detalhamento e completeza das informações 
Confiabilidade das informações  Autoridade ou responsabilidade  

Adequação da fonte  Tipo de linguagem adotada e coerência com os 
objetivos 

Links  Internos e externos 
Facilidade de uso  Navegação na fonte 
Layout da fonte  Mídias utilizadas 

Restrições percebidas  Situações que podem restringir ou desestimular o uso 
da fonte 

Suporte ao usuário  Auxílios aos usuários 

B
ar

ne
s 

e 
V

id
ge

n 
(2

00
4)

 Usabilidade 

 Facilidade de uso e de navegação; design apropriado 
ao propósito da fonte de informação; imagem atrativa; 
competência e possibilidade de experiência positiva no 
usuário 

Qualidade das informações 

 Conveniência da informação para os propósitos do 
usuário, como, por exemplo, precisão, confiabilidade, 
pertinência, fácil entendimento, formato apropriado e 
profundidade da informação 

Qualidade da interação 

 Segurança no uso, sensação de personalização, 
confiança no uso dos recursos da fonte de informação e 
facilidade nas formas de contato com o responsável 
pela fonte 

L
op

es
 

(2
00

4)
 Credibilidade  Fonte, contexto, atualização, pertinência/utilidade e 

processo de revisão editorial 

Conteúdo  Acurácia, hierarquia de evidência, precisão das fontes, 
avisos institucionais e completeza 
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Apresentação formal do site  Objetivo e perfil do site 
Links  Seleção, arquitetura, conteúdo e links de retorno 

Design  Acessibilidade, navegabilidade e mecanismo de busca 
interno 

Interatividade  Mecanismo de retorno da informação, fórum de 
discussão e explicitação de algoritmos 

Anúncios  Alertas 

Si
m

eã
o 

(2
00

6)
 

Interatividade 

 Ação recíproca que possibilita a interação entre o 
sistema e o usuário, assim como de grupos de usuários 
por meio do sistema. A interação é viabilizada por 
intermédio de ferramentas de tecnologia da informação 

Hipertextualidade 
 Conexão entre dois ou mais recursos textuais 

(conteúdos), que por meio de tópicos significantes 
reestrutura conteúdos dispersos na web. 

Hipermidiação 

 Interação da informação e recursos diversos 
disponibilizados em distintos formatos – texto, áudio, 
imagem estática e em movimento – que possibilitam a 
criação do conteúdo. 

Fonte: TOMAÉL, ALCARÁ, SILVA, 2008. 

 

Mais recentemente, Santos (2016) propôs analisar a qualidade da informação, a partir 

dos seus  atributos utilizando a ferramenta QFD (Desdobramento da Função Qualidade), por 

meio da construção da Casa da Qualidade, de forma a tornar visível a relação existente entre 

as necessidades dos clientes (usuários da informação) e os requisitos técnicos utilizados no 

desenvolvimento do produto (a informação). Em sua pesquisa. Santos (2016) selecionou 

apenas atributos relativos às dimensões intrínseca (livre de erros; credibilidade; objetividade), 

contextual (completude; atualidade; valor agregado; relevância), acessibilidade 

(acessibilidade; facilidade de uso; segurança) e representacional (compreensibilidade; 

interpretabilidade; concisão; consistência). O conhecimento e compreensão dos atributos da 

qualidade da informação pelo setor público são essenciais quando de sua produção e 

divulgação por agentes públicos direcionadas a usuários da informação, neste caso, cidadãos. 

O poder executivo brasileiro vem aperfeiçoando a sistemática nos procedimentos de 

melhoria da qualidade da informação aos cidadãos usuários da informação do setor público. 

Conforme destaca Albano (2014), o governo federal, desde 2009, vem realizando ações no 

sentido de desenvolver uma política que amplie a transparência das ações públicas para a 

sociedade. Segundo o autor: 

Essas ações começaram com a publicação do Decreto 6.932/2009, no qual o governo 
atribui aos órgãos da Administração Pública Federal a obrigação de publicar 
informações sobre os serviços prestados, bem como forma de atendimento e forma 
de prestação desses serviços, instituindo a carta de serviço ao cidadão. Outro marco 
nessa jornada rumo à maior publicação e transparência foi a Lei complementar 
131/2009, a Lei da Transparência ou Lei Capiberibe, pois obriga a publicação da 
execução orçamentária e financeira, em tempo real, em meios eletrônicos de acesso. 
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Todas essas ações culminaram com a Lei de Acesso à Informação – LAI – Lei 
número 15.527 (ALBANO, 2014, p. 25). 

É nesse arcabouço de modernização da informação do setor público que esta pesquisa buscou 

realizar um estudo sobre importância e satisfação de atributos da qualidade da informação 

produzida e divulgada pelo Estado.  

 

2.2 Teoria da Agência e Assimetria Informacional 

 

A teoria da agência é um programa de pesquisa multidisciplinar (EISENHARDT, 

1989; SHAPIRO, 2005), abrangendo áreas do conhecimento como ciências políticas, 

economia, administração, contabilidade e finanças, direito, entre outras, que fazem uso de tal 

teoria para observar e explicar os fenômenos existentes em cada campo do conhecimento. Ela 

assume papel de destaque quando da análise da relação entre partes, sejam econômicas ou 

não, da qual resultam conflitos em razão de assimetrias de objetivos e de informações. 

Berle e Means (1988), ainda nos inícios dos anos 1930, foram os primeiros a observar 

divergências de interesses entre proprietários e gestores, dando origem à teoria da agência, ao 

propor um conjunto de questionamentos sobre o interesse dos gestores no controle das 

empresas americanas: será que os gestores desejam levar a companhia a produzir o lucro 

máximo com o mínimo de risco? Será que desejam distribuir esse lucro entre os proprietários 

de forma equitativa? Desejam manter as condições de mercado favoráveis aos investidores? 

Demsetz (1967), ao abordar sobre os direitos de propriedade, também empresta sua 

contribuição ao conjunto da teoria da agência, ao aplicar a teoria da firma abordando a 

separação entre a propriedade e o controle nas organizações e, posteriormente, em 1972, em 

parceria com Alchian (ALCHIAN; DEMSETZ, 1972, p. 778), reforçam a ideia entre 

propriedade e controle: 

Um controle mais eficiente da atividade corporativa é alcançado, na maioria casos, 
ao se transferir a autoridade da decisão para um grupo menor, cuja principal função 
é negociar e gerenciar (ou renegociar) com os outros insumos da equipe. Os 
acionistas da corporação conservam a autoridade para revisar a permanência ou 
continuidade do grupo diretor e as principais decisões que afetam a estrutura da 
corporação ou sua dissolução. 

Contudo, é com Jensen e Meckling (1976) que a Teoria da Agência ganha corpo e 

avança enquanto referência para as organizações do setor privado, em especial a partir dos 

estudos sobre as relações e conflitos de agência na relação gestores e acionistas em 

companhias de capital aberto, trazendo, sobretudo para a área da economia e das ciências 
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contábeis, um conjunto de teorias e conceitos fundamentais para o entendimento dessas 

relações, desses conflitos, os custos para gerenciar esses conflitos e mecanismos de 

governança, hoje modernos, que possibilitam reduzir as assimetrias informacionais nessa 

relação e, por conseguinte, os conflitos e os custos de monitoramento. 

Slomski (2008) destaca que as empresas historicamente foram geridas por seus 

proprietários-fundadores e seus descendentes, ficando a propriedade e seu controle sob a 

responsabilidade da mesma pessoa. Contudo, com a expansão das empresas, os negócios 

tornaram-se mais complexos, surgindo a necessidade de separar a propriedade do controle, 

uma vez que se tornou difícil os proprietários concentrarem a função de controle das grandes 

empresas. A teoria da agência surge, então, da expansão das organizações do setor privado, 

principalmente a partir do século XX, resultando em mudanças na configuração da estrutura 

organizacional e nas relações de poderes dentro da organização, advindo dessa ruptura uma 

relação entre partes de um processo, designado relação de agência. 

Jensen e Meckling (1976) definem uma relação de agência como um contrato 

formalizado entre duas partes sob o qual uma ou mais pessoas (proprietário ou principal) 

envolvem outra pessoa (o agente ou gestor) para realizar algum serviço em seu nome, 

envolvendo alguma delegação de autoridade e poder de decisão ao agente. Estrutura-se, desta 

forma, uma relação de poder, sobretudo em relação ao controle gerencial da organização e, 

entre esse controle, está o acesso privilegiado à informação, que, em muitos casos, provocam 

conflitos entre as partes. Segundo Jensen e Meckling (1976, p. 308): 

Se ambas as partes da relação são maximizadoras de utilidade, há boas razões para 
acreditar que o agente nem sempre atuará nos melhores interesses do principal. O 
principal pode limitar as divergências de seu interesse estabelecendo incentivos 
adequados para o agente e incorrendo em custos de monitoramento destinados a 
limitar as atividades anômalas do agente. Além disso, em algumas situações, o 
principal pagará um recurso (custos de vinculação) ao agente para garantir que este 
não tome certas ações que prejudiquem o principal ou para assegurar que o principal 
seja compensado se essas ações forem tomadas. No entanto, geralmente é 
impossível para o principal, ou para o agente, a custo zero, garantir que o agente 
tome as decisões ótimas do ponto de vista do principal. Na maioria das relações de 
agência, o principal e o agente incorrerão em custos positivos de monitoramento e 
vinculação (tanto não pecuniários quanto pecuniários) e, além disso, haverá algumas 
divergências entre as decisões do agente e as decisões que maximizariam o bem-
estar do principal. 

A relação principal-agente é, desta forma, permeada por conflitos de interesses, uma 

vez que ambos buscam maximizar alguma utilidade, algum objetivo, podendo-se acreditar 

que, nem sempre, o agente vai agir visando ao interesse do principal, uma vez movido em 

alcançar seus próprios objetivos. Dada essa relação contratual estabelecida entre principal e 

agente e em face da incompletude dos contratos pela impossibilidade de obter todas as 
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informações, bem como em face do desalinhamento de objetivos entre principal e agente, 

conflitos de agência são comuns nessa relação, em razão da relação de poder estabelecida pela 

ruptura entre gestão e propriedade. Essas divergências, oriundas da relação principal agente 

ou proprietários e gestores, em razão de interesses divergentes entre os atores, são designados 

conflitos de agência. 

Os conflitos de agência têm origem e são potencializados pela assimetria 

informacional que ocorre na relação entre proprietários (principal) e gestores (agentes). 

Segundo Macho-Stadler e Pérez-Castrillo (2009) ocorre assimetria informacional quando em 

uma relação contratual, seja ela econômica ou não, entre dois ou mais indivíduos (ou 

instituições) se faz presente um desequilíbrio de informação ou conhecimento entre as partes 

contratantes sobre o objeto contratual ou sobre a outra parte com quem está sendo elaborado o 

contrato. É uma situação em que uma das partes (o agente) em uma determinada relação pré-

contratual, detém maior nível de informação ou conhecimento sobre o elemento fonte da 

negociação em relação às outras partes (principal) envolvidas na relação, podendo também ser 

caracterizado por uma situação pós-contratual na qual uma das partes (o principal) não pode 

monitorar de forma eficiente as ações e decisões da outra parte (agente) na relação 

estabelecida. 

 

Figura 4 - Assimetria informacional na relação agente-principal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Martinez (1998); Jensen e Meckling (1976); Williamson (1985). 

 

A informação assimétrica é um fator impeditivo para que os indivíduos sejam capazes 

de elaborar contratos eficientes, propiciando a elaboração de contratos incompletos que, por 

sua vez, deixam lacunas quanto às obrigações e deveres dos contraentes e potencializa o 
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surgimento de conflitos de agência na relação principal-agente, levando a transação a assumir 

custos, de transação e de agência (CARVALHO, 2014). 

A assimetria informacional leva a dois principais problemas relacionados à transação 

econômica, social e de relação entre agentes: seleção adversa e risco moral (SLOMSKI et al., 

2008; STADLER e CASTRILLO, 2009), que pode ser explicada a partir da Figura 4. 

Conforme pode ser observado na Figura 4, o processo de seleção adversa ocorre 

quando um dos agentes dispõe de informação privada antes do início de uma relação 

contratual ou transação, levando a uma situação de informação oculta (MACHO-STADLER e 

PÉREZ-CASTRILLO, 2009). A seleção adversa acontece antes da negociação do contrato, 

uma fase anterior à transação econômica e decorre da dificuldade em se obter informações 

acerca do objeto contratado ou transacionado, em virtude de informação oculta.  

Akerlof (1970) destaca um conjunto amplo de exemplos onde leva atores econômicos 

ao processo de seleção adversa em decorrência da informação oculta. Contudo, o exemplo que 

melhor captura a essência do problema da seleção adversa é o do mercado de carros usados, 

como o próprio autor destaca. Akerlof (1970) começa supondo a existência de quatro tipos de 

carros: novos e usados, de boa e de má qualidade, existindo carros novos bons e ruins, assim 

como carros usados, também bons e ruins. Os consumidores adquirem carros nesse mercado 

sem saberem se o carro que está comprando é bom ou ruim, contudo, tendo uma certa 

probabilidade “x” que poderá estar adquirindo um carro bom e uma probabilidade y que fará 

uma aquisição de um carro ruim. 

Após adquirir um carro específico, com o passar do tempo, o consumidor terá uma 

ideia formada acerca da qualidade do carro que adquiriu, passando a atribuir uma nova 

probabilidade de que seu carro seja de boa ou de má qualidade. Akerlof (1970) afirma que 

nessa transição entre a compra do carro novo e a percepção do consumidor sobre a qualidade 

do bem adquirido, é desenvolvida a assimetria informacional e destaca que os vendedores 

possuem mais conhecimento ou mais informações sobre a qualidade do veículo do que os 

compradores. Desta forma, ao ter conhecimento sobre algum problema do carro, o vendedor 

ocultará tal informação, com o objetivo de vender o produto ao comprador, gerando um 

processo de seleção adversa. 

O mesmo processo de seleção adversa ocorre em contratos mais complexos, que 

dependem de um volume muito grande de informações, fazendo com que uma das partes na 

relação transacional incorra em custos de transação. Williamson (1993) define custos de 

transação como os custos ex-ante de preparar, negociar e salvaguardar um acordo, contrato ou 

transação, bem como àqueles custos relacionados aos ajustes e adaptações quando a execução 
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de um contrato é afetada por falhas, erros, omissões e alterações inesperadas. Os custos de 

transação são, desta forma, custos relativos à coleta de informação, preparação e negociação 

do contrato e proteção dos direitos evolvidos na transação, com o objetivo de reduzir a 

assimetria informacional e minimizar o problema da seleção adversa. 

Akerlof (1970) destaca que, já que os compradores não conseguem diferenciar a 

qualidade dos carros, uma provável solução para esse mercado seria a oferta de um preço 

médio para todos os vendedores (de carros de boa e de má qualidade). Contudo, em mercados 

com informação incompleta, como é o caso do mercado de carros usados, os produtos de 

qualidade duvidosa tendem expulsar dos mercados os produtos de boa qualidade, uma vez que 

apenas vendedores de carros de má qualidade estarão dispostos a negociar seus produtos pelo 

preço médio de mercado e os vendedores de produtos de boa qualidade abandonam esse 

mercado. 

Por sua vez, o risco moral é um problema de informação que se manifesta durante a 

execução do contrato ou após transação realizada (MACHO-STADLER e PÉREZ-

CASTRILLO, 2009). O risco moral decorre da dificuldade que o principal tem, numa relação 

de agência, em monitorar o comportamento do agente, em decorrência da ação oculta que esse 

último passa a adotar após a negociação do contrato, sendo, desta forma, centrada nas ações e 

decisões do agente. Segundo Macho-Stadler e Pérez-Castrillo (2009), o risco moral é uma 

situação na qual as ações e decisões do agente não podem ser monitoradas pelo principal. O 

mercado de seguro automobilístico reflete perfeitamente o problema do risco moral. As 

seguradoras, além da dificuldade de distinguir entre bons e maus motoristas e suas respectivas 

responsabilidades e irresponsabilidades, dificultando o processo de precificação da apólice de 

seguros, ainda encontram a dificuldade de monitorar o comportamento desses motoristas após 

a transação realizada, podendo os motoristas agirem de forma diferente ao que fora acordado 

em contrato, gerando risco moral. 

Em decorrência do risco moral, as partes envolvidas em uma negociação incorrem em 

custos que, na relação de agência, são denominados de custos de agência. Segundo Jensen e 

Meckling (1976), os custos de agência são dispêndios realizados com o objetivo de limitar as 

divergências de interesse entre o agente e o principal, visando atenuar os conflitos de agência. 

Os custos de agência objetivam alinhar os objetivos do agente aos objetivos do principal, 

fazendo com que as ações e decisões dos agentes estejam alinhadas aos objetivos do principal. 

Jensen e Meckling (1976) classificam os custos de agência em: 

a) Custos de monitoramento: incorridos pelo principal com a finalidade de avaliar e 

restringir o comportamento oportunista do agente em relação às ações que melhor 



45 
 

atendem o interesse do principal. Destacam-se os custos incorridos com auditoria, 

implantação de sistemas de informação contábil, sistemas de controle interno, entre 

outros; 

b) Concessão de garantias contratuais: custos incorridos pela firma para estabelecer 

mecanismos de seguro para o principal, relacionados a atitudes oportunistas por parte 

do agente; 

c) Perdas residuais: todos os demais custos que não estão associados aos itens anteriores, 

em geral, custos monetários ou equivalentes que reduzem o bem-estar do principal em 

função de uma ação ou decisão do agente divergente do interesse do principal. 

A assimetria informacional e, em especial a seleção adversa, podem ser minimizadas 

por diversos mecanismos, entre eles, se destaca a sinalização e as boas práticas de 

governança. Dada a assimetria informacional em uma determinada transação econômica, por 

exemplo, na comercialização de carros usados, na qual o vendedor (agente) possui mais 

informações sobre o produto do que o comprador (principal), os sinais, emitidos por uma ação 

do agente à parte oposta, indicando, sinalizando ou discriminando qualidade por meio de 

informações, podem reduzir a assimetria informacional, dotando a outra parte de um maior 

volume de informações acerca do produto transacionado (carros), o qual poderá aferir maior 

probabilidade de qualidade sobre o produto negociado, possibilitando uma seleção ou escolha 

mais eficiente por parte do comprador (principal). Por exemplo, poderá o vendedor (agente) 

informar ao comprador (principal) o ano do veículo, quilometragem, quantidade de donos, 

documentação, se possui alguma multa, se já sofreu algum acidente, se possui algum 

problema crônico, entre outros sinais. 

Spence (1973), autor que introduziu a teoria da sinalização de mercado, cita o mercado 

de trabalho como referência para o processo de assimetria informacional (seleção adversa) e 

como a sinalização pode minimizar a assimetria. Segundo o autor, um empregador não tem 

certeza das capacidades produtivas de um indivíduo no momento de sua contratação e essas 

informações não estão disponíveis para o empregador após a contratação. O trabalhador 

poderá levar tempo para aprender e obter capacidade produtiva, muitas vezes, será necessário 

treinamento específico, sendo, essa contratação, um investimento de risco. 

No mercado de trabalho, aliado a outros fatores, o nível de educação ou escolaridade 

passa a ser um indicador de qualidade que diferencia ou sinaliza o trabalhador de melhor 

qualidade ou mais capacitado para o trabalho em relação ao trabalhador com menor potencial 

de qualidade. A sinalização de mercado demonstra, desta forma, como, em mercados 
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caracterizados por assimetria informacional, essa assimetria pode ser reduzida a partir da 

sinalização de mais informações. 

Conflitos de agência, assimetria informacional, seleção adversa, risco moral e 

sinalização também são fenômenos que ocorrem no setor público, na relação Estado e 

sociedade, governantes e governados, gestores públicos e cidadãos, conforme consta da 

Figura 5, e são potencializados pela assimetria informacional, em razão do poder dos gestores 

públicos em deter informações não alcançadas, em mesmo grau, pelos cidadãos, distorção 

informacional essa designada de assimetria de informação. 

 

Figura 5 - Relação principal-agente em um modelo de interação Estado e sociedade 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fonte: BRASIL, 2014, p. 27 
 

Tomando por analogia os conceitos e exemplos tipificados para a relação de agência 

no setor privado, na relação Estado e sociedade na esfera pública, os governantes (agentes) 

são eleitos democraticamente pelos membros da sociedade (principal) para agir e tomar 

decisão em nome destes, devendo prestar contas (informações) aos cidadãos de suas ações e 

decisões: quanto arrecadou, como usou os recursos, quanto gastou, que resultados alcançou, o 

quão eficiente, eficaz e efetivo está sendo o uso dos recursos arrecadados da sociedade, além 

de outras informações relevantes visando propiciar a sociedade para exercer seu poder de 

monitorar as ações dos agentes do Estado. Para tanto, essas informações devem ser 

produzidas e divulgadas, devendo ser dado amplo acesso, com segurança, com representação 

fidedigna,propiciando facilidade na compreensão do que está sendo transmitido à população. 

Em outras palavras, as informações dos agentes do Estado devem ser produzidas e divulgadas 

em condições de qualidade.  

Contudo, as informações do setor público nem sempre são produzidas e publicadas de 

forma a facilitar o acesso e compreensão da sociedade, levando a uma assimetria 

informacional na relação Estado e sociedade. Conforme destaca Valente (2014, p. 21), o fato 

de os sistemas de informação contábil, como são as informações orçamentárias e financeiras 

do setor público, “serem concebidos para priorizarem a oferta de informação de acordo com o 
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interesse do ofertante cria automaticamente um conflito de interesse entre a oferta e a 

necessidade do usuário, principalmente o externo”, pondo em cheque as políticas de 

governança quando observadas na perspectiva da Ciência da Informação. A autora destaca 

esse fato no contexto das organizações privadas, contudo, em que pese no setor público haver 

um conjunto de legislação que determina o dever do Estado em garantir o direito de acesso à 

informação, franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, 

clara e em linguagem de fácil compreensão, com destaque para a LAI (BRASIL, 2011), tal 

situação também é recorrente nas informações produzidas e divulgadas pelo setor público. A 

produção da informação pelos agentes do setor público atende as normas da contabilidade 

pública e demais legislações, contudo, o produtor, ao produzir e divulgar as informações, não 

o faz com um olhar para o potencial usuário, suas especificidades e limitações, de forma a 

produzir e divulgar as informações sem se preocupar com quem vai fazer uso ou necessitar 

das informações do setor público, ao que Fujino (2007) denomina como modelo ofertista 

linear. 

A própria Lei de Acesso à Informação, antevendo tais debilidades no processo de 

produção e divulgação da informação pelos gestores públicos, determina que os órgãos e 

entidades do poder público, devem criar serviços de informação ao cidadão para possibilitar o 

acesso às informações do setor público em seu sentido amplo, ou seja, o acesso físico e 

cognitivo. 

Desta forma, muitos gestores públicos eleitos poderão omitir informações relativas aos 

resultados alcançados em sua gestão, em especial os resultados negativos, poderão produzir e 

divulgar informações distorcidas, ou mesmo poderão alterar o conteúdo das informações, 

visando se manter no poder ou manter seu grupo político no poder, gerando assimetria 

informacional, levando a sociedade ao processo de seleção adversa. 

Por outro lado, poderão os governantes também passar a agir de forma divergente em 

relação aos compromissos assumidos em campanha, tomando decisões distintas em relação às 

propostas de campanha enquanto os governantes eram candidatos, de forma desalinhada às 

expectativas dos eleitores que levaram esses atores ao governo. Também poderão agir de 

forma obscura, não transparente, agindo de forma oculta, levando ao processo de risco moral. 

Conforme Cruz, Ferreira e Silva (2011) a assimetria informacional na relação Estado e 

sociedade não ocorre apenas pela incapacidade de os cidadãos monitorarem o comportamento 

dos gestores públicos eleitos, mas também em decorrência dos interesses conflitantes. 

Segundo os autores, os gestores públicos recebem poder e autoridade para administrar 

recursos que não são de sua propriedade, porém, desenvolvem interesses relacionados à 
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gestão pública que podem entrar em conflito com os interesses do principal (sociedade). 

Devido ao poder recebido, o gestor público, ao tomar decisões, pode optar por alternativas 

mais favoráveis para si, em detrimento dos interesses dos cidadãos que os elegeram. Os 

autores afirmam que, “Como os resultados do trabalho do agente será avaliado em relatórios 

de desempenho e outras informações a serem analisadas pelo principal, o agente tende a 

revelar informação incompleta ou assimétrica”. Desta forma, a quantidade e o tipo de 

informações produzidas e divulgadas pelos gestores públicos favorecem a sua permanência no 

poder, assegurando também a continuidade na defesa de seus interesses (CRUZ, FERREIRA 

e SILVA, 2011, p. 4). 

A assimetria informacional tende a gerar conflitos entre as partes e a sociedade pode 

exercer seu direito de cidadania exigindo as informações garantidas em lei, sobretudo pela Lei 

de Acesso à Informação (LAI), cobrando também melhoria na qualidade da informação 

produzida e divulgada pelo setor público. O uso dos recursos de acesso à informação no setor 

público, garantidos em lei, como o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), podem 

contribuir para o processo de melhoria da qualidade da informação do setor público, momento 

no qual a sociedade, enquanto principal na relação de agência Estado e sociedade, sinaliza aos 

gestores a necessidade de melhoria da informação produzida e divulgada, reduzindo, 

sobretudo, o problema da seleção adversa. 

Przeworski (2001) acredita que as instituições, as regras do jogo, são fundamentais 

para reduzir os conflitos de agência na relação Estado e sociedade, e que isso passa por uma 

reforma do aparelho do Estado e sua forma de relação com o cidadão. Slomski (2008) 

argumenta que para eliminar ou reduzir os conflitos, o desafio mais importante está nos 

mecanismos de governança da relação de agência, por meio de contratos mais perfeitos, 

abrangendo, em suas cláusulas, todas as formas de relacionamento, deveres e obrigações das 

partes e todas as possibilidades de contingenciamento, contudo, acredita o autor seja algo 

impraticável, dada a impossibilidade de se completar perfeitamente os contratos por 

insuficiência do elemento principal: informação. Para o autor, há possibilidade de se melhorar 

a governança das relações entre principal-agente.  

A governança no setor público passa a ser mecanismo chave para mediar conflitos de 

agência na relação principal (cidadãos) e agentes (gestores públicos eleitos), reduzindo 

assimetrias informacionais, sobretudo, minimizando o risco moral. 

Miranda (2012) destaca que, apesar de terem objetivos distintos, organizações públicas 

e privadas possuem similitudes em termos de boas práticas de governança. Em ambos os tipos 

de organização são comuns questões relacionadas à separação da propriedade e gestão, 
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resultando que os princípios de governança do setor público não se distinguem muito 

daqueles aplicados no setor privado. 

Uma das poucas diferenças é que na governança pública os gestores têm sob sua 
responsabilidade bens que pertencem à sociedade. Como a sociedade é um 
“proprietário” que não pode cobrar, exigir e questionar diretamente os gestores das 
organizações públicas, mas por meio de seus representantes, os políticos eleitos, a 
gestão em tais instituições deve ser feita com elevado nível de compromisso, 
responsabilidade, transparência, ética e senso de justiça. A razão disso é que a 
existência de políticos como intermediários na resolução de problemas decorrentes 
da propriedade e da gestão torna o problema de agência muito mais complexo. 
(MIRANDA, 2012, p. 15). 

O controle do agente (gestores públicos) por parte do principal (cidadãos) tem como 

componente fundamental as informações produzidas e divulgadas pelo agente. Desta forma, 

adotar as boas práticas de governança no setor público contribui para melhorar a qualidade da 

informação emanada do poder público, tornando-a mais acessível e compreensível por parte 

do cidadão-principal. 

Segundo pesquisa realizada pelo IFAC (BRASIL, 2014), a boa governança no setor 

público permite, entre outros benefícios e vantagens: 

a) garantir que a organização seja, e pareça, responsável para com os cidadãos;  

b) ter clareza acerca de quais são os produtos e serviços efetivamente prestados para 

cidadãos e usuários, e manter o foco nesse propósito;  

c) ser transparente, mantendo a sociedade informada acerca das decisões tomadas e dos 

riscos envolvidos;  

d) possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio às 

tomadas de decisão;  

e) dialogar com e prestar contas à sociedade 

f) prover aos cidadãos dados e informações de qualidade (confiáveis, tempestivas, 

relevantes e compreensíveis); 

g) garantir a qualidade e a efetividade dos serviços prestados aos cidadãos. 

Para alcançar esses objetivos e efetivar a governança no setor público, devem os entes 

públicos desempenhar as boas práticas de governança, respeitando os princípios básicos de 

governança para a área pública. 

Na esfera estadual, os Tribunais de Contas dos Estados, enquanto entes autônomos e 

independentes, atuam como intermediários entre a sociedade e os governantes eleitos, a partir 

do monitoramento dos gestores públicos, na administração direta e indireta, no âmbito dos 

três poderes, realizando auditorias de gestão e das contas públicas, gestão orçamentária e das 
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finanças públicas, promoção da transparência e do controle social, emitindo relatórios visando 

melhorias no processo de prestação de serviços por parte dos órgãos públicos, incluindo aqui 

os serviços de informação, edição de normas visando o processo de melhoria. Os Tribunais de 

Contas contribuem para o processo de governança no setor público, sendo, ao mesmo tempo, 

usuário interno da informação do setor público, fiscal da ação do Estado e intermediador dos 

cidadãos no processo de controle social. Além disso, podem contribuir no sentido de 

implementar as boas práticas de governança no setor público, com vistas a melhorar a 

qualidade da informação orçamentária e financeira produzida e divulgada pelos gestores 

públicos eleitos, reduzindo as assimetrias informacionais entre Estado e sociedade. 

Conforme sugerido pelo Banco Mundial, são princípios da boa governança (BRASIL, 

2014, p. 33-34): 

 Legitimidade: princípio jurídico fundamental do Estado Democrático de Direito e 

critério informativo do controle externo da administração pública que amplia a 

incidência do controle para além da aplicação isolada do critério da legalidade. Não 

basta verificar se a lei foi cumprida, mas se o interesse público, o bem comum, foi 

alcançado. 

 Equidade: promover a equidade é garantir as condições para que todos tenham acesso 

ao exercício de seus direitos civis - liberdade de expressão, de acesso à informação, de 

associação, de voto, igualdade entre gêneros -, políticos e sociais - saúde, educação, 

moradia, segurança.  

 Responsabilidade: diz respeito ao zelo que os agentes de governança devem ter pela 

sustentabilidade das organizações, visando sua longevidade, incorporando 

considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações. 

 Eficiência: é fazer o que é preciso ser feito com qualidade adequada ao menor custo 

possível. Não se trata de redução de custo de qualquer maneira, mas de buscar a 

melhor relação entre qualidade do serviço e qualidade do gasto.  

 Probidade: trata-se do dever dos servidores públicos de demonstrar probidade, zelo, 

economia e observância às regras e aos procedimentos do órgão ao utilizar, arrecadar, 

gerenciar e administrar bens e valores públicos. Refere-se à obrigação que têm os 

servidores de demonstrar serem dignos de confiança.  

 Transparência: caracteriza-se pela possibilidade de acesso a todas as informações 

relativas à organização pública, sendo um dos requisitos de controle do Estado pela 
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sociedade civil. A adequada transparência resulta em um clima de confiança, tanto 

internamente quanto nas relações de órgãos e entidades com terceiros.  

 Accountability: As normas de auditoria da International Organization of Supreme 

Audit Institutions (Intosai) conceituam accountability como a obrigação que têm as 

pessoas ou entidades às quais se tenham confiado recursos, incluídas as empresas e 

organizações públicas, de assumir as responsabilidades de ordem fiscal, gerencial e 

programática que lhes foram conferidas, e de informar a quem lhes delegou essas 

responsabilidades. Espera-se que os agentes de governança prestem contas de sua 

atuação de forma voluntária, assumindo integralmente as consequências de seus atos e 

omissões. 

É irrefutável que os conceitos inerentes à governança no setor público, tendo como 

marco inicial a Teoria da Agência resultante da ruptura entre gestão e propriedade, dos 

problemas e conflitos de agência decorrentes de assimetrias informacionais da relação agente-

principal, até chegarmos aos princípios de governança corporativa, está intimamente ligada às 

questões da qualidade da informação produzida e divulgada pelos gestores públicos, objeto de 

análise dessa pesquisa. Neste sentido, há uma proximidade conceitual na literatura da Ciência 

da Informação entre aspectos que envolvem a discussão e conflitos inerentes à governança do 

ponto de vista gerencial e aspectos que envolvem a relação entre poderes nas abordagens dos 

regimes de informação. 

Segundo Slomski et al (2008), governança é um sistema pelo qual as organizações são 

dirigidas e monitoradas onde, por meio de mecanismos específicos, gestores (agentes) e 

proprietários (principal) procuram assegurar o bom desempenho da organização quanto aos 

resultados esperados. A boa governança envolve práticas e relacionamento entre as partes 

(agentes e principal), permitindo uma boa gestão e o monitoramento dos gestores pelas partes 

envolvidas, portanto, a governança está relacionada às melhores formas de se reduzirem os 

problemas ou conflitos de agência (SLOMSKI et al, 2008), sobretudo minimizar os problemas 

relacionados à assimetria informacional. 

Tais conflitos são observados na Ciência da Informação a partir da análise do regime 

de informação vigente no contexto analisado.  Nesse sentido, Delaia (2008, p. 41) destaca 

que, ao se observar o horizonte teórico que fundamenta uma Política de Gestão da 

Informação, sob o enfoque do Regime de Informação, deve-se analisar desde o processo de 

produção da informação, devendo contemplar ainda “aspectos de sua natureza, preservação, 

acesso, uso, qualificação, sistematização, normalização da informação, considerando as 

normas e regulamentos que a cercam para sua disseminação, por qualquer via tecnológica ou 
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não”, devendo alcançar os diversos usuários, especializados ou não da informação, com o 

objetivo de contribuir para o desenvolvimento e geração de conhecimento aos indivíduos 

“explicitados em produtos ou serviços de informação destinados a um grupo ou comunidade”. 

Deste modo, é possível observar que o Regime de Informação se refere a um conjunto 

de estrutura e processos que possibilite a produção de informações qualificadas, passíveis de 

serem acessadas e compreendidas pelos diversos tipos de usuários, possibilitando o uso dessa 

informação para a geração de conhecimento pelos indivíduos, de forma que não ocorram 

conflitos entre produtores/divulgadores e usuários da informação, tal qual funciona a 

governança em relação aos conflitos de agência na questão da assimetria informacional. 

 

2.3 Regimes de Informação 

 

De acordo com Bezerra et al., (2016, p. 61): 

o regime de informação se configura como uma formação social conjunta de 
elementos em rede – como atores sociais (sujeitos, dispositivos e tecnologias), 
regras de poder, a organização e a gestão política da informação que se 
operacionalizam em práticas sociais com produtos e serviços. 

Os conflitos de agência já abordados nesta pesquisa decorrem da relação de poder e 

força nas organizações, sejam elas públicas ou privadas. Esses conflitos têm como origem os 

distintos objetivos entre dois atores em uma relação, o agente e o principal, e são, de igual 

forma, comuns na esfera pública e privada. No setor público, a relação se dá entre os 

governantes e seus gestores públicos (agentes) e os cidadãos de uma sociedade (principal) em 

uma democracia representativa. Esses últimos elegem os primeiros para tomarem decisão em 

seu nome, estabelecendo-se, desta forma, uma regra de poder, devendo o agente prestar contas 

para o principal, mantendo esse informado sobre aspectos do planejamento e das políticas 

públicas, dos orçamentos públicos, da arrecadação tributária, de como o planejamento para 

uso dos recursos públicos vem sendo realizada, de como esses recursos vem sendo 

executados, avaliando o desempenho de suas ações a partir da emissão e divulgação de 

relatórios. Essas informações devem ser organizadas e geridas, de forma qualitativa para 

alcançar os membros da sociedade. A forma mais comum de se prestar contas atualmente é 

por meio de recursos e dispositivos tecnológicos, principalmente nas páginas dos sítios 

eletrônicos de cada entidade pública. 

Toda essa contextualização está presente no conceito de regime de informação 

conforme preconizado por Bezerra et al. (2016, p. 61): há uma formação social conjunta de 
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elementos em rede; há atores sociais envolvidos; há dispositivos, caracterizado por um 

conjunto de normas e instituições que permitem o acesso à informação pública de qualidade, 

há tecnologias envolvidas no fluxo e na relação informacional de um ator para outro que 

permite a mediação da informação; há regras de poder e relações de força além dos outros 

elementos do regime de informação. 

Como também já destacado nesta pesquisa, as informações orçamentárias e financeiras 

dos agentes públicos, objeto deste estudo, fazem parte de um sistema de informação contábil, 

e passam por conflitos de interesse em razão de as informações, em sua maior parte, serem 

produzidas a partir do interesse do ofertante e não concebidas levando em consideração as 

necessidades dos potenciais usuários (VALENTE, 2014, p. 21), corroborado por Andrade e 

Fujino (2018) e Paulo (2006), para as quais, mesmo havendo um amplo arcabouço legal, 

normativo e regulatório referente à produção e divulgação de informações, a existência de 

múltiplos critérios de normas e práticas contábeis possibilita aos gestores realizarem escolhas 

e tomarem decisões com o objetivo de produzir e divulgar informações da forma desejada 

pelos gestores. 

No setor público isso também é recorrente, os sistemas de informação contábil, de 

planejamento, orçamentário e financeiro são geridos por gestores públicos, representantes 

eleitos democraticamente pelos cidadãos para representá-los no comando do Estado, gestores 

esses que, nem sempre, utilizarão esses sistemas de informação visando ao interesse do 

usuário, neste caso o cidadão. Estabelece-se aqui uma relação de poder e força entre dois 

atores: cidadãos (principal) e gestores públicos (agentes). 

Silva e Pinheiro (2012, p. 78) destacam um conjunto de autores, entre eles González 

de Gómez e Frohmann, que argumentam sobre “a necessidade de adoção de conceitos, 

definições e práticas empenhadas com as questões sociais e especialmente com a 

possibilidade da área realizar seu devir social”, estando essa linha de pensamento visualizando 

a informação como um fenômeno social, resultado de negociações, interesses e poderes de 

agentes e grupos sociais, apontando o termo regime de informação para a complexidade do 

jogo político no ambiente da informação. 

Segundo González de Gómez (2012, p. 43), um regime de informação designa um 

modo informacional dominante em uma sociedade, definindo quem são os sujeitos, as 

organizações, as regras e as autoridades informacionais, quais são os recursos de informação, 

“os padrões de excelência e respectivos modelos de sua organização, interação e distribuição, 

enquanto vigentes em certo tempo, lugar e circunstância”. A autora destaca o regime de 

informação como um plexo de relações e agências, expostos a certas possibilidades de 
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condições culturais, políticas e econômicas que nesse se expressam e se constituem, conforme 

pode ser visualizado na Figura 6. 

  

Figura 6 - Representação do conceito de regime de informação 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: ARAÚJO, 2018, p. 64. 

 

Ainda de acordo com a autora (2012, p. 43-44), o conceito de regime de informação é 

uma ferramenta interessante para situar e analisar as relações de múltiplos atores, suas 

práticas e recursos, à luz da transversalidade de ações, meios e efeitos de informação, 

transversalidade essa estabelecida na medida em que tais relações e interações perpassam 

esferas da cultura, economia, educação, comunicação, pesquisa científica e da vida cotidiana. 

Os atores sociais da pesquisa já são conhecidos: gestores públicos (agentes) e cidadãos 

(principal) usuários da informação produzida e divulgada pelos primeiros. Há informação 

documental, produzida e divulgada fisicamente e digitalmente, com usos de tecnologias e 

baseadas em sistemas regulatórios. 

A partir dos conceitos e contexto aqui expostos, consideramos que os regimes de 

informação são apropriados para a análise da relação de poder entre Estado e sociedade, entre 

gestores públicos e cidadãos, dentro do contexto da informação produzida e divulgada pelos 

gestores públicos a partir da investigação dos atributos da qualidade dessa informação. 

Para melhor descrever e caracterizar os elementos e categorias analíticas que 

constituem o regime de informações, trazemos aqui o conceito de Frohmann (1995, p. 4-5) 

sobre regime de informações, dada sua amplitude e abrangência acerca dos elementos e 

categorias analíticas: 

quando pensamos nos fluxos de informação que circulam à nossa volta, sejam 
culturais, acadêmicos, financeiros, industriais, comerciais, institucionais ou seus 
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muitos híbridos, percebemos que eles têm formas e estruturas específicas. Vamos, 
portanto, chamar qualquer sistema ou rede mais ou menos estável em que as 
informações fluem por meio de determinados canais – de produtores específicos, por 
meio de estruturas organizacionais específicas, a consumidores ou usuários 
específicos – um regime de informações. Radiodifusão e televisão, distribuição de 
filmes, publicação acadêmica, bibliotecas, fluxos de dados transfronteiriços, a 
emergente infovia: são todos nodos de redes informações ou elementos de regimes 
específicos de informação. 

Delaia (2008) destaca os elementos que compõem um regime de informação: atores 

sociais; dispositivos, artefatos de informação; e ações de informação. Os conceitos de cada 

elemento e suas categorias analíticas encontram-se resumidas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Elementos e categorias analíticas do Regime de Informação 
Elementos Definição Categorias Analíticas 

Atores Sociais 

Sujeitos que podem ser reconhecidos por suas formas 
de vidas e constroem suas identidades por meio de 
ações formativas existindo algum grau de 
institucionalização e estrutura das ações de 
informação. 

Gestores, produtores e usuários da 
informação 

Dispositivos 

Mecanismo operacional, conjunto de meios composto 
de regras de formação e de transformação desde o seu 
início. Conjunto de produtos e serviços de informação 
e dos processos de transferência de informação. 

Leis, normas, políticas, diretrizes, 
planos, missão, valores, 
organograma, fluxograma, entre 
outros. 

Artefatos de 
informação 

Modos tecnológicos e materiais de armazenagem, 
processamento e de transmissão de dados, mensagem, 
informação. Podem ser, nos dias de hoje, as bibliotecas 
digitais, os portais da web, os sistemas eletrônicos de 
informação, entre outros. 

Sistemas de informação, recursos 
materiais e intelectuais, bases de 
dados, mão de obra, processos 
internos. 

Ações de 
informação 

Relacionadas ao escopo, conteúdo, período e forma de 
evidenciar informações os usuários externos. Mesmo 
havendo um arcabouço legal, normativo e regulatório 
referente à produção e divulgação da informação, há 
critérios múltiplos nas normas e nas práticas de 
produção de documentos que possibilitam aos gestores 
fazerem escolhas ou tomarem decisões com o objetivo 
de apresentarem informações desejadas à sociedade.  

Mediação, formativa, relacional. 

Fonte: Adptado de Delaia (2008) e Andrade e Fujino (2018). 

 

A partir do Quadro 2 e do problema, objetivos e hipóteses desta pesquisa, destacam-se 

os elementos abordados no estudo: 

a) Atores sociais: gestores, que são os produtores e divulgadores da informação do setor 

público estadual, representado nesta pesquisa pelos servidores da Controladoria-Geral 

do Estado de Rondônia (CGE/RO) e pela Secretaria de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (SEPOG); usuários externos especializados da informação, nesta 

pesquisa, representados por professores e pesquisadores da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
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de Rondônia (IFRO); e, como usuários internos, servidores do Tribunal de Contas do 

Estado de Rondônia (TCE-RO); 

b) Dispositivos: além da Lei de Acesso à Informação e do fluxo informacional do 

governo do estado, já destacados nesta pesquisa, outras informações acerca de 

diretrizes, políticas e normas, editadas visando melhorar a qualidade da informação do 

estado, foram objetos de levantamento nesta pesquisa, quando de perguntas elaboradas 

aos membros da CGE/RO, SEPOG e TCE-RO; 

c) Artefatos da informação: portal da web do governo do estado onde são divulgadas as 

informações orçamentárias e financeiras, a plataforma Fala.BR e o Portal de 

Transparência do Estado de Rondônia, outros meios tecnológicos e bancos de dados 

de responsabilidade de governo de Rondônia, que armazenam, processamento e 

transmissão de dados, mensagens e informações públicas, que foram avaliados a partir 

dos atributos da qualidade da informação levantados na pesquisa;  

d) Ações de informação: a plataforma Fala.BR, o Portal da Transparência do governo 

estadual, a própria CGE/RO, a SEPOG e o Tribunal de Contas do Estado, que podem 

servir de mediadores da informação, interagindo com os usuários de forma a 

evidenciar e melhorar a qualidade da informação, reduzindo os conflitos e a assimetria 

informacional, também levantados nesta pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para melhor compreensão acerca dos aspectos metodológicos da pesquisa, destaca-se 

aqui o problema de pesquisa e os objetivos, visando alinhar problema e objetivos ao 

delineamento da pesquisa. 

O problema a qual a presente pesquisa buscou responder é: Como se configura e o que 

leva à assimetria informacional, no que se refere a informações orçamentárias e financeiras 

públicas, entre Estado e Sociedade em Rondônia? 

Para tanto se estabeleceu como objetivo geral analisar e discutir a assimetria 

informacional na relação Estado e sociedade em Rondônia, especificamente no contexto da 

informação orçamentária e financeira, visando propor estratégias de qualificação para 

divulgação das informações produzidas e divulgadas pelo poder público estadual para 

minimizar tal assimetria. Nesse sentido, buscou-se identificar os atributos da qualidade da 

informação orçamentária e financeira produzida e divulgada pelo governo do estado de 

Rondônia, que são consideradas relevantes na literatura especializada no assunto a partir do 

critério de determinação de relevância científica, atributos esses considerados de maior 

importância por parte de especialistas do setor público, de forma a comparar com aqueles que 

possuem maior grau de insatisfação ou menor grau de satisfação na perspectiva dos cidadãos-

usuários dessa informação pública. 

A informação orçamentária e financeira destacada nesta pesquisa diz respeito:  

a) ao Plano Plurianual (PPA), sua execução, acompanhamento e avaliação por meio de 

relatórios produzidos e divulgados;  

b) a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a informações relativas ao cumprimento de 

metas fiscais; 

c) ao Orçamento Anual, sua execução por meio dos relatórios de receitas arrecadadas e 

despesas empenhadas e liquidadas, restos a pagar processados e não processados, 

créditos suplementares e extraordinários e outros tipos de relatórios e informações 

relativos aos tipos de despesas;  

d) avaliação dos programas de governo;  

e) relatórios de gestão;  

f) prestação de contas anual, de convênios e outros repasses; 

g) déficits e superávits, primário e nominal;  
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h) outras informações relativas a planejamento, execução e prestação de contas no uso de 

recursos públicos, seja por meio de relatórios ou sistemas específicos de registros das 

informações.  

Foram estabelecidas algumas atividades consideradas relevantes para responder ao 

problema da pesquisa:  

 Levantar e selecionar os atributos da qualidade da informação a partir de consulta a base 

de dados na área de ciências sociais aplicadas;  

 Analisar as principais assimetrias informacionais na relação Estado e sociedade e as 

relações de poder e força nos regimes de informação estabelecidos entre principal e 

agente; 

 Identificar as unidades públicas do governo do estado de Rondônia apontadas por 

especialistas e usuários da informação do setor público, com maiores índices de omissão 

na informação ao cidadão e com maior grau de insatisfação dos usuários em relação à 

informação divulgada. 

Esta pesquisa tem característica de um estudo de métodos mistos, sendo que na 

primeira etapa, de característica quantitativa, foi levantado o portfólio bibliográfico, 

selecionados os atributos da qualidade da informação, aplicados os formulários junto aos 

especialistas da informação e aos usuários internos e externos da informação orçamentária e 

financeira do governo de Rondônia e selecionados os atributos chaves, aqueles considerados 

importantes na perspectiva dos especialistas e insatisfatórios do ponto de vista dos usuários. 

Na segunda etapa, com característica qualitativa, realizada de forma intermitente à primeira 

etapa, foram realizadas duas oficinas no formato grupo focal, sendo uma com especialistas e 

outra com usuários internos, de forma a evidenciar ou refutar os resultados prévios obtidos na 

etapa quantitativa, bem como acrescentar outros elementos importantes aos resultados da 

pesquisa. 

De acordo com Creswell e Clark (2013, p. 22), a pesquisa de métodos mistos diz 

respeito ao procedimento de coleta e análise de dados qualitativos e quantitativos, integrando 

as duas formas de dados de forma concomitante, combinando-os de modo seqüencial, 

“fazendo um construir o outro ou incorporando um no outro”. 

Desta forma, as etapas de levantamento e seleção do portfólio bibliográfico, 

levantamento e seleção dos atributos da qualidade da informação e de mensuração dos graus 

de importância e satisfação de especialistas e usuários da informação são caracterizados pela 

etapa quantitativa da pesquisa e, por outro lado, as entrevistas em formato grupo focal, com 

especialistas e usuários internos da informação orçamentária e financeira do governo estadual, 
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consolidam-se como etapa qualitativa da pesquisa, em razão do tratamento dessas 

informações. 

 

3.1 Instrumento de Intervenção para Levantamento, Análise e Seleção de Portfólio 

Bibliográfico 

 

A partir dos objetivos, geral e específicos, a pesquisa foi delineada da seguinte forma. 

O primeiro passo se deu pelo levantamento e seleção do portfólio bibliográfico que serviu de 

base para o levantamento e seleção dos atributos da qualidade da informação, além de 

servirem como referências na revisão da literatura.  

O levantamento, a análise e a seleção de materiais para a revisão da literatura, bem 

como dos atributos da qualidade da informação ocorreram por meio da utilização do 

instrumento de intervenção Knowledge Development Process–Construtivist ou ProKnow-C 

(Processo de Desenvolvimento do Conhecimento–Construtivista). O Proknow-C é uma 

metodologia desenvolvida pelo Laboratório de Metodologias Multicritério em Apoio à 

Decisão (LabMCDA), vinculado ao Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas da 

Universidade Federal de Santa Catarina, sob a coordenação do professor Leonardo Ensslin, 

desenvolvido inicialmente para investigar  avaliação de desempenho organizacional como 

instrumento de apoio à decisão por meio da Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão – 

Construtivista (MCDA-C) e que hoje possui larga utilização (AFONSO et al., 2011; 

ENSSLIN et al., 2014). 

De acordo com Afonso et al. (2011), a metodologia de seleção do referencial 

bibliográfico ProKnow-C consiste em uma série de procedimentos que tem início na definição 

do mecanismo de busca de artigos científicos e outros materiais a serem utilizados, seguindo 

por uma série de procedimentos pré-estabelecidos até a fase de filtragem e seleção do 

portfólio bibliográfico relevante. Trata-se de uma ferramenta voltada ao desenvolvimento de 

conhecimentos sobre determinado campo de pesquisa, se apoiando em procedimentos 

estruturados de busca de base de pesquisa com critérios rigorosos de seleção, reduzindo o uso 

de subjetividade e aleatoriedade no processo de revisão bibliográfica, aumentando a 

confiabilidade da base conceitual do conhecimento construído (AFONSO et al., 2011, p. 47). 

O ProKnow-C contribuiu na seleção do portfólio bibliográfico por meio de um 

processo subdividido em diversas fases, conforme consta na Figura 7. 
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Figura 7 - Resumo do processo de seleção de portfólio de referências da metodologia de construção do 
conhecimento Proknow-C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Afonso et al., (2011, p. 52). 
 

A primeira fase consistiu em definir os termos e palavras-chaves que foram utilizados 

no processo de busca dos artigos, dissertações e teses, junto às bases de dados. Para a presente 

Definição das palavras-chaves a serem utilizadas 

Definição das bases de dados onde serão realizados os 
levantamentos: referências e atributos da qualidade da informação 

Teste de aderência das palavras-chave por meio de pesquisa nas 
bases de dados e leitura de referências alinhadas com o tema 

Exclusão de artigos repetidos 

Seleção: identificação do alinhamento com o tema 
por meio de leitura do título 

Identificação do nº de citações dos referenciais 
selecionados como medida de relevância 

Identificação do nº de citações dos referenciais 
selecionados como medida de relevância 

Fixar a representatividade no portfólio a 
partir da qual o referencial permanece ou é 

descartado 

Fixar o ponto de corte a partir do qual a atualidade do 
referencial é suficiente para justificar sua permanência no 
portfólio, mesmo sem relevância científica comprovada 

Referenciais com 
relevância científica 

comprovada 

Referenciais atuais 
sem relevância 

científica 
comprovada 

Referenciais não atuais, sem 
relevância científica, mas de autores 
que constam no grupo de referências 

com relevância científica comprovada 

Demais referenciais 
(descartados) 

Identificação do alinhamento com os temas a partir da leitura dos resumos 

Referencias estão integralmente disponíveis para leitura? 

Seleção: identificação do alinhamento com o tema por 
meio da leitura completa do referencial 

Portfólio bibliográfico no tema de pesquisa 
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pesquisa, o descritor base utilizado para consultas às bases de dados, levantamento e seleção 

dos materiais foi “Qualidade da Informação”, tanto em língua portuguesa quanto em língua 

inglesa. Trata-se de um descritor amplo, a partir do qual foram pré-selecionados os materiais 

(dissertações, teses e artigos) que abrangem termos como: a) qualidade da informação no 

setor público; b) teoria da agência; c) assimetria informacional; d) governança no setor 

público; e) atributos da qualidade da informação. 

A segunda fase consistiu na definição das bases de dados nas quais foram realizados 

os levantamentos das referências e dos atributos da qualidade da informação. Optou-se pela 

seguinte estratégia de pesquisa: consulta a duas bases de dados, levantando-se todos os 

materiais dessas bases na área de ciências sociais aplicadas; seleção dos materiais a partir de 

leitura flutuante, sendo considerados úteis e, portanto, selecionados, aqueles materiais que 

apresentem atributos da qualidade da informação e alinhamento com o tema trabalhado na 

pesquisa (aderência ao tema). Foram selecionadas duas bases de dados: Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD); e Scielo.org. Ao se optar pela consulta a teses e 

dissertações na área do conhecimento, considerou-se a amplitude propiciada para 

levantamento e seleção de atributos da qualidade da informação e do referencial teórico 

utilizado na pesquisa, em razão da não limitação de páginas para teses e dissertações, ao 

contrário do que ocorre com artigos publicados em periódicos, os quais são limitados pela 

objetividade e pelo número de páginas em razão das diretrizes estabelecidas pelo periódico. 

De igual modo, a escolha da base de dados Scielo decorre do volume e abrangência de artigos 

científicos da área de ciências sociais aplicadas publicados na referida base. 

A terceira fase compreende o teste de aderência dos descritores selecionados a partir 

da inserção dos referidos termos junto às bases de dados, podendo, a partir da constatação de 

não aderência, serem realizados testes com outros termos com proximidades aos previamente 

selecionados. Por isso, a opção somente pelo termo “Qualidade da Informação”, dada sua 

amplitude, a qual possibilitou levantar materiais que trouxeram os temas que contribuíram 

para o levantamento e seleção dos atributos da qualidade da informação, com construção de 

categorias, e do material que foi útil como referencial teórico da pesquisa. 

A quarta fase compreende a exclusão de materiais (dissertações, teses e artigos) 

repetidos quando da consulta às bases de dados. Essa etapa se deu quando do armazenamento 

dos materiais no gerenciador de referências Mendeley, que possui recursos de identificação de 

conteúdo duplicado. 

Excluídos os materiais repetidos, passou-se às etapas de alinhamento dos materiais 

com o tema e propósito da pesquisa, sendo que na quinta fase esse alinhamento se deu pela 
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leitura do título. Outras etapas nesta fase compreenderam o alinhamento a partir da leitura do 

resumo e do material em sua totalidade (leitura flutuante), sendo que essas etapas são 

dependentes do refinamento dos materiais. 

Deste modo, primeiro foi levantado o portfólio bibliográfico inicial ou prévio junto às 

bases de dados. De posse desse portfólio bibliográfico prévio, foi realizada a contagem de 

atributos da qualidade da informação e, dentro desse material, a partir da leitura de suas 

referências bibliográficas, a contagem também de materiais que passaram a integrar o 

portfólio bibliográfico final, a partir de um critério auxiliar de determinação da elite científica. 

A elite científica ou a Lei do Elitismo surge dos estudos bibliométricos e é considerado um 

dos indicadores da produção científica, ferramenta importante para compreender a dinâmica e 

a evolução da ciência (SILVA, MAROLDI e LIMA, 2014). Segundo os autores, a Lei do 

Elitismo é parte integrante da quantificação da produtividade científica e acadêmica, 

normalmente mensurada em termos de trabalhos publicados, de onde se originam os cálculos 

necessários para a mensuração desta produtividade dos autores. Esta é a sexta fase da 

pesquisa, que compreendeu o estabelecimento de critérios de representatividade a partir do 

qual as referências levantadas no portfólio inicial permaneceram ou foram descartadas, sendo 

que para a presente pesquisa adotou-se o critério auxiliar de determinação de elite científica 

descrito por Lima et al (2017) como forma de selecionar as referências relevantes para a 

pesquisa e que passaram a compor o portfólio bibliográfico final. 

Esta fase também compreende o estabelecimento de ponto de corte a partir do qual 

fica estabelecida a atualidade dos artigos, dissertações e teses e, por conseguinte, sua 

permanência no portfólio, independente de relevância científica comprovada. Como já 

mencionado, o ponto de referência temporal para a presente pesquisa tem como marco a Lei 

de Acesso à Informação na administração pública, publicada em 2011. Contudo, com o 

advento da internet 2.0 e o avanço da tecnologia da informação a partir da década de 2000, se 

constata cobranças por parte da sociedade de uma cultura de transparência na administração 

pública, de maior volume de divulgação por parte dos gestores públicos, e, mais 

recentemente, de qualidade das informações produzidas e divulgadas. Desta forma, não 

obstante ter como marco a Lei de Acesso à Informação, publicada em 2011, há estudos 

anteriores a 2011 que permaneceram no portfólio bibliográfico final, em função da sua 

relevância constatada na análise de citações. Destaca-se ainda a permanência de trabalhos 

clássicos que descrevem e detalham os atributos da qualidade da informação, dada sua 

relevância científica. 
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Conforme Silva (2016, p. 27) a comunicação de massa passou a exercer papel 

fundamental a partir do século 20 como guardião da democracia, “informando, vigiando e 

revelando atos irregulares dos agentes governamentais para o conjunto de cidadãos”. O autor 

destaca ainda que a internet trouxe novos adendos a esse cenário, com a possibilidade de 

replicação da informação em larga escala por meio de ágeis e versáteis canais on-line, 

“forçando as instituições a se redesenharem como um agente mais ativo nos processos de 

comunicação, sendo cotidianamente pressionadas e demandadas nesse sentido, seja por leis 

específicas ou por exigência do público” (p. 27-28). 

Na sétima fase, tendo o portfólio já pré-selecionado, procedeu-se ao refinamento das 

referências levantadas na elite científica, por meio da leitura dos resumos, com o objetivo de 

identificar a ideia central do artigo e possível alinhamento dos referidos materiais com o tema 

da pesquisa e seus propósitos, e uma vez não alinhados, os mesmos foram descartados, 

passando-se para a próxima fase apenas obras alinhadas ao tema e propósitos da pesquisa. 

A oitava fase se refere à disponibilidade dos materiais em sua integralidade nas bases 

de dados consultadas, uma vez que em algumas bases há periódicos que não são de acesso 

aberto e foram descartados materiais não disponíveis em sua integralidade, passando-se à 

última fase, que trata do processo de seleção final: identificação do alinhamento dos materiais 

(elite científica) com o tema da pesquisa e seus propósitos, a partir da leitura integral do 

material pré-selecionado. Os materiais não alinhados foram também descartados e, por sua 

vez, aqueles materiais alinhados com o tema e propósitos da pesquisa, foram os que passaram 

a compor o portfólio bibliográfico final. 

 

3.2 Levantamento e Seleção dos Atributos da Qualidade da Informação 

 

Esta etapa da pesquisa consistiu em levantar os atributos da qualidade da informação a 

partir dos artigos, dissertações e teses selecionados no portfólio, e teve como objetivos a) 

levantar o máximo de atributos; b) construir categorias e desdobrar em atributos ou dimensões 

da qualidade da informação; c) delinear o significado dos atributos.  

A finalidade de atribuir significados aos atributos é importante para identificar 

atributos que possuem estreita semelhança e, assim, reduzir o número de atributos, bem como 

selecionar aqueles mais relevantes para a pesquisa e sua aplicação junto aos sujeitos da 

pesquisa. Durante a análise do significado dos atributos, alguns atributos puderam ser 

reclassificados como categoria, e, consequentemente, cada categoria poderá ser desdobrada 

em um conjunto de atributos, como, por exemplo, temporalidade da informação, que foi 
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enquadrada como categoria e desdobrada nos seguintes atributos: tempestividade, atualidade, 

tempo ou prazo de resposta, tempo de espera, histórico e prontidão. Observe-se que, somente 

nessa categoria, há atributos semelhantes (prazo de resposta e tempo de espera) os quais, 

dados os seus significados, puderam ser unificados em um só atributo, evitando, desta forma, 

redundância. 

A partir do portfólio levantado, também foram utilizados critérios para seleção dos 

atributos da qualidade da informação, baseados no número de aparições desses atributos no 

referencial selecionado e nas citações das obras e autores constantes nos referidos materiais. 

Utiliza-se como exemplo o trabalho Arouck(2011), cujo objetivo foi definir os atributos de 

qualidade da informação identificados em artigos de periódicos e atas de eventos científicos 

da área de Ciência da Informação em língua inglesa, na qual a autora levantou 36 (trinta e 

seis) documentos (artigos científicos) publicados em 11 (onze) periódicos e em três atas de 

eventos científicos na área de Ciência da Informação em língua inglesa. Além da obra da 

autora, essas 36 (trinta) obras passaram a compor o portfólio bibliográfico, uma vez 

demonstrado sua relevância (quantidade de citações no total do material selecionado). Para 

tanto, foi estabelecido um número mínimo de citações dos atributos da qualidade da 

informação nas obras selecionadas, sendo descartados aqueles atributos com número de 

citações inferior ao estabelecido. Por exemplo, enquanto o atributo “relevância” é citado na 

maioria das obras levantadas no portfólio, o atributo “empacotamento” está presente apenas 

no artigo desenvolvido por Trindade, Oliveira e Becker (2011) que, por sua vez, utilizou tal 

atributo da obra de Kim, Kishore e Sanders (2005). 

Esta etapa foi fundamental para definir os atributos da qualidade da informação 

considerados mais relevantes. Destaca-se ainda que, quando da aplicação do formulário junto 

aos atores entrevistados (especialistas e usuários especializados da informação do setor 

público), os atributos da qualidade da informação foram apresentados em forma de afirmação, 

com a apresentação de seus respectivos conceitos para permitir uma resposta mais confiável 

dos respondentes. Desta forma, foram selecionados apenas os atributos relevantes a partir de 

cálculo das citações no portfólio bibliográfico, conforme descrito na seção 4.2, associados aos 

respectivos conceitos no contexto pesquisado. 

 

3.3 Desdobramento da Função Qualidade (QFD) e Sujeitos da Pesquisa 

 

A ferramenta Desdobramento da Função Qualidade (QFD) foi utilizada como recurso 

metodológico para identificação do grau de importância dos atributos da qualidade da 
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informação, por parte de especialistas na área, bem como para identificação do grau de 

satisfação dos atributos da qualidade da informação por parte dos usuários da informação 

produzida e divulgada pelos gestores públicos. 

Segundo Cheng et al. (1995) a ferramenta QFD foi criada no Japão, pelos professores 

Mizuno e Akao, tendo origem nos trabalhos desenvolvidos por Akao em 1972, tendo sido 

continuamente aperfeiçoado. Inicialmente foi desenvolvida para auxiliar o processo de gestão 

de desenvolvimento do produto por meio de um processo de desdobramento a partir da meta 

da organização até alcançar o plano de ação e atualmente a ferramenta QFD é utilizada para 

um conjunto amplo de atividades, não se restringindo apenas ao desenvolvimento de produtos 

a partir dos requisitos dos consumidores. 

De acordo com Ohfuji, Ono e Akao (1997, p. 32) o QFD consiste em traduzir as 

demandas e requisitos dos consumidores em características da qualidade bem como 

desenvolver um plano de qualidade para um produto acabado, desdobrando as relações entre 

demandas e características, sendo que esse desdobramento tem início na qualidade de cada 

componente funcional, se estendendo para a qualidade de cada parte ou processo.  

Cheng et al. (1995) destacam que: 

Se pensarmos em informação, a partir das necessidades das pessoas como entrada, e 
seguindo o esquema, obteríamos, no final, conhecimento tecnológico da empresa 
como saída. As atividades necessárias para efetuar esta transformação seriam 
coletar, processar e dispor informações (CHENG, et al., 1995, p. 22).  

O QFD se materializa em ouvir os requisitos dos consumidores e usuários de um 

serviço de forma a traduzir esses requisitos nos processos produtivos e produtos adquiridos 

por esses consumidores (desenvolvimento do produto, conforme CHENG et al., 1995) e na 

adequação dos serviços aos usuários. Assim também ocorre com a informação produzida e 

divulgada pelos gestores públicos. Identificar os requisitos dos usuários da informação, em 

especial quanto à satisfação ou insatisfação das informações divulgadas, é fundamental para 

melhorar o processo de produção e disponibilização dessas informações públicas, evitando ou 

reduzindo assimetrias informacionais na relação Estado e sociedade. 

Esta pesquisa se apoiou em parte da ferramenta QFD, por meio da identificação 

(levantamento e seleção) de atributos e sua aplicação aos sujeitos da pesquisa (especialistas e 

usuários da informação pública), buscando levantar os atributos da qualidade considerados 

insatisfatórios pelos usuários especializados da informação sem, contudo, traduzir esses 

atributos em requisitos dos consumidores para o processo de melhoria do serviço prestado, 

como a ferramenta QFD faz a partir da casa da qualidade (CHENG et al., 1995). 
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Uma vez selecionados os atributos da qualidade da informação, por meio do portfólio 

bibliográfico, os mesmos foram disponibilizados em um formulário eletrônico do Google 

Documentos, conforme consta nos Quadros3 e 4, ilustrados como modelo. 

O Quadro 3 traz um modelo que foi apresentado em formulário do Google 

Documentos para aplicação junto aos especialistas em informação produzida e divulgada 

pelos órgãos públicos do governo do estado de Rondônia. Esses sujeitos da pesquisa são 

servidores efetivos do quadro de pessoal da Controladoria Geral do Estado de Rondônia 

(CGE/RO) e da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão de Rondônia 

(SEPOG). São atores que, em decorrência de suas funções, desenvolvem atividades 

relacionadas à governança e transparência no setor público dentro da estrutura do governo de 

Rondônia, editam normas para a produção e divulgação de informações orçamentárias e 

financeiras, produzem e levantam indicadores na área de governança, gestão pública, planos 

plurianuais, orçamentos e outras peças de planejamento para as unidades administrativas e 

orçamentárias do estado, recebem, organizam e dão publicidade aos relatórios e prestação de 

contas de todas as unidades em documentos individuais ou coletivos, entre outras ações que 

caracterizam esses atores como especialistas da informação pública na estrutura do governo 

estadual. 

 

Quadro 3– Grau de importância atribuído aos atributos da qualidade da informação pelos especialistas 
em informação, das informações produzidas e divulgadas pelos gestores públicos 

Atributo 
Grau de Importância (1) Baixa ... (10) Alta 

(1)  (10) 
Relevância: Uma informação é considerada relevante 
quando for capaz de mudar as perspectivas e decisões 
dos usuários, se ratifica ou altera as expectativas dos 
usuários (valor confirmatório) e se é orientada para o 
futuro (valor preditivo). É a propriedade que 
identifica o valor, o interesse ou a implicação da 
informação para o fim a que se propõe. Qual grau de 
importância você atribui em relação ao atributo 
relevância das informações produzida e divulgada 
pelo setor público? 

     

Confiabilidade: Credibilidade no conteúdo e na fonte 
da informação. Compreende a capacidade de realizar 
uma entrega, conforme foi prometida, com segurança 
e precisão. O usuário precisa acreditar na informação 
para se sentir seguro ao decidir. A confiabilidade 
qualifica a informação como confiável ou 
inconfiável. Qual grau de importância você atribui 
em relação ao atributo confiabilidade das 
informações produzidas e divulgadas pelo setor 
público? 

     

Acessibilidade: O quão os dados e as informações 
estão disponíveis e com que facilidade elas podem 
ser recuperadas. Possibilidade de um produto 
informacional atingir o maior número de usuários, 
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atendendo preferências e necessidades de 
informação. Qual grau de importância você atribui 
em relação ao atributo acessibilidade das informações 
produzidas e divulgadas pelo setor público? 
Precisão: Refere-se à informação correta, isenta e 
livre de erros. Conformidade à verdade ou a um 
padrão ou a um modelo. Grau de conformidade de 
uma medida a um padrão ou a um valor verdadeiro. 
Qual grau de importância você atribui em relação ao 
atributo precisão das informações produzidas e 
divulgadas pelo setor público? 

     

Completude: Diz respeito às informações que contem 
todos os fatos e elementos importantes, não havendo 
falta de dados, que sejam de profundidade e 
amplitude suficientes para a tomada de decisão ou 
para determinada tarefa. Qual grau de importância 
você atribui em relação ao atributo completude das 
informações produzidas e divulgadas pelo setor 
público? 

     

Atualidade: Identifica o quão recente é o conteúdo da 
informação produzida e divulgada. Não 
obsolescência da informação. Qual grau de 
importância você atribui em relação ao atributo 
atualidade das informações produzidas e divulgadas 
pelo setor público? 

     

(...)      
Fonte: Portfólio bibliográfico selecionado na pesquisa, 2020. 

 

A partir dos atributos da qualidade da informação selecionados no portfólio 

bibliográfico, os atributos foram objeto de aplicação junto aos especialistas da informação do 

setor público. O formulário eletrônico foi enviado via correio eletrônico aos sujeitos da 

pesquisa, sendo 17 servidores da CGE/RO e 21 servidores da SEPOG, aos quais foi solicitado 

responder questões sobre os atributos da qualidade da informação em relação ao grau de 

importância considerado para cada atributo, com indicação de valores (escala tendo por base o 

critério de Likert) de 1 a 10, sendo: 

1 = atributo sem nenhuma importância 

2 a 5= atributo pouco importante 

6 a 9 = atributo importante 

10 = atributo muito importante. 

1) Além do levantamento dos atributos da qualidade da informação junto aos servidores 

da SEPOG e CGE/RO, especialistas da informação produzidas e divulgadas pelo 

governo do estado de Rondônia, foram realizadas algumas perguntas com o objetivo 

de evidenciar aspectos eventualmente ausentes no questionário e percepção dos 

respondentes sobre a qualidade da informação de órgãos da estrutura do governo do 

estado de Rondônia. Há algum outro atributo ou atributos da qualidade da informação, 
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ausente(s) no questionário que deseja evidenciar como importante e que não consta no 

rol deste formulário? 

2) Cite uma ou mais organizações da estrutura do governo do estado de Rondônia que 

produz e divulga as informações orçamentárias e financeiras de forma mais 

qualitativa, de acordo com os atributos destacados na pesquisa: 

3) Cite uma ou mais organizações da estrutura do governo do estado de Rondônia com 

baixa qualidade na produção e divulgação das informações orçamentárias e 

financeiras, de acordo com os atributos destacados na pesquisa: 

4) Cite uma ou mais organizações da estrutura do governo do estado de Rondônia que 

mais elogios recebem em relação às informações produzidas e divulgadas: 

5) Cite uma ou mais organizações da estrutura do governo do estado de Rondônia que 

mais críticas, reclamações e recomendações de melhoria recebem em relação às 

informações produzidas e divulgadas: 

6) Esta unidade tem editado normas, regras, desenvolvido indicadores e outros métodos 

visando a melhoria da qualidade da informação das unidades do governo estadual? 

Cite as mais relevantes. 

7) Que atores sociais, estrutura ou sistema do governo do estado de Rondônia mais 

contribuem para a melhoria da qualidade da informação, atuando como mediador ou 

facilitador do acesso físico e cognitivo da informação: 

a) Os usuários da informação pública mediante encaminhamento direto às 

unidades do governo estadual. 

b) Os usuários da informação pública, mediante encaminhamento junto à 

plataforma Fala.BR ou outros modos tecnológicos. 

c) A CGE/RO, por meio de auditorias e consultorias prestadas às unidades do 

governo estadual. 

d) A SEPOG, por meio do aperfeiçoamento, qualificação de seus quadros e 

interação com as unidades e cidadãos. 

e) O gabinete do governo do estado 

f) A Assessoria de Comunicação do governo estadual 

g) O site do governo estadual e de suas unidades 

h) O Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão (e-SIC ou Fala.BR) 

i) O Portal de Transparência do governo estadual 

j) O TCE-RO por meio de auditorias e julgamentos de processos administrativos. 
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k) O TCE-RO por meio da edição de normas, legislações, desenvolvimento de 

indicadores e outros meios que visem melhorar a qualidade da informação 

produzida e divulgada pelo governo estadual. 

l) Outro: _________________ 

Também foram levantadas junto aos especialistas da Controladoria Geral do Estado e 

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, as unidades gestoras que 

possuem maior omissão quanto à informação prestada ao cidadão usuário da informação, bem 

como aquelas unidades que apresentam deficiências em seus serviços de prestação e 

informações aos usuários da informação. 

De igual forma, a planilha foi aplicada aos usuários externos especializados da 

informação do governo do estado de Rondônia, usuários esses que possuem interesse na 

informação orçamentária e financeira produzida e divulgada pelo setor público estadual. 

Também foram aplicados junto aos usuários internos, neste caso, os componentes do Tribunal 

de Contas do Estado de Rondônia. Esses outros sujeitos da pesquisa responderam sobre os 

atributos da qualidade da informação, a partir da sua satisfação em relação às informações 

produzidas e divulgadas pelo setor público, conforme consta no Quadro 4. São usuários 

especializados na informação do setor público no estado de Rondônia, tanto usuários externos 

quanto usuários internos, das informações produzidas e divulgadas pelo governo estadual. 

 

Quadro 4 - Grau de satisfação atribuído aos atributos da qualidade da informação pelos usuários das 
informações produzidas e divulgadas pelos gestores públicos 

Atributo 
Grau de Satisfação (1) Baixa ... (10) Alta 

(1)  (10) 
Relevância: Uma informação é considerada relevante 
quando for capaz de mudar as perspectivas e decisões 
dos usuários, se ratifica ou altera as expectativas dos 
usuários (valor confirmatório) e se é orientada para o 
futuro (valor preditivo). É a propriedade que 
identifica o valor, o interesse ou a implicação da 
informação para o fim a que se propõe. O quão 
satisfeito está o usuário em relação à relevância das 
informações produzidas e divulgadas pelo governo de 
Rondônia? 

     

Confiabilidade: Credibilidade no conteúdo e na fonte 
da informação. Compreende a capacidade de realizar 
uma entrega, conforme foi prometida, com segurança 
e precisão. O usuário precisa acreditar na informação 
para se sentir seguro ao decidir. A confiabilidade 
qualifica a informação como confiável ou 
inconfiável. O quão satisfeito está satisfeito com a 
confiabilidade das informações produzidas e 
divulgadas pelo governo de Rondônia? 

     

Acessibilidade: O quão os dados e as informações 
estão disponíveis e com que facilidade elas podem 
ser recuperadas. Possibilidade de um produto 
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informacional atingir o maior número de usuários, 
atendendo preferências e necessidades de 
informação. O quão satisfeito está o usuário com a 
acessibilidade às informações produzidas e 
divulgadas pelo governo de Rondônia? 
Precisão: Refere-se à informação correta, isenta e 
livre de erros. Conformidade à verdade ou a um 
padrão ou a um modelo. Grau de conformidade de 
uma medida a um padrão ou a um valor verdadeiro. 
O quão satisfeito está o usuário em relação à precisão 
das informações produzidas e divulgadas pelo 
governo de Rondônia? 

     

Completude: Diz respeito às informações que contem 
todos os fatos e elementos importantes, não havendo 
falta de dados, que sejam de profundidade e 
amplitude suficientes para a tomada de decisão ou 
para determinada tarefa. O quão satisfeito está o 
usuário em relação à completude das informações 
produzidas e divulgadas pelo governo de Rondônia? 

     

Atualidade: Identifica o quão recente é o conteúdo da 
informação produzida e divulgada. Não 
obsolescência da informação. O quão satisfeito está o 
usuário em relação à atualização das informações 
produzidas e divulgadas pelo governo de Rondônia? 

     

(...)      
Fonte: Portfólio bibliográfico selecionado na pesquisa, 2020. 

 

A planilha foi enviada via correio eletrônico aos sujeitos da pesquisa, que 

apresentaram respostas a todos os atributos da qualidade da informação em relação ao grau de 

satisfação de cada atributo, com atribuição de valores de 1 a 10 (escala tendo por base o 

critério de Likert), sendo: 

1 = totalmente insatisfeito 

2 a 5 = insatisfeito 

6 a 9 = satisfeito 

10 = totalmente satisfeito. 

Optou-se pela consulta a usuários especializados da informação do setor público, 

notadamente aqueles que possuem interesse nesse tipo de informação em decorrência de sua 

atividade profissional e que fazem uso dessas informações para estudos, pesquisas e conteúdo 

de aulas, para uso no processo decisório, para uso no processo de auditagem, fiscalização e 

processo de melhoria da informação produzida e divulgada. Desta forma, os usuários da 

informação do governo do estado de Rondônia foram selecionados entre membros das 

seguintes organizações: auditores, controladores externos e servidores de nível superior na 

área do direito, administração, contabilidade e economia do Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia (TCE-RO), sendo esse, usuário interno da informação do governo do estado de 

Rondônia; professores e pesquisadores da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e do 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), ambos como 

usuários externos da informação do setor público do estado de Rondônia. 

Para a consulta aos usuários externos especializados, além do grau de satisfação em 

relação aos atributos da qualidade da informação, também foram propostas as seguintes 

questões, inclusas no formulário eletrônico: 

1) Como potencial usuário da informação do governo do estado de Rondônia já teve que 

solicitar uma informação de alguma unidade da estrutura do setor público do estado de 

Rondônia? 

a) Não, por não ter sido necessário em razão de ter encontrado a informação nos 

sites ou plataformas tecnológicas do governo estadual 

b) Não, desisti por não ter localizado a informação por meio digital ou eletrônico 

c) Sim, solicitei diretamente da unidade responsável 

d) Sim, solicitei diretamente ao gabinete do governo estadual 

e) Sim, solicitei junto à Controladoria-Geral do Estado 

f) Sim, solicitei por meio do Tribunal de Contas do Estado 

g) Sim, solicitei via Sistema Eletrônico de Informações ao Cidadão (hoje, 

Fala.BR) 

h) Outro: __________________ 

2) Já efetuou alguma reclamação ou teve que interpor recursos em relação a um pedido 

de informação junto aos órgãos do estado de Rondônia, seja pessoalmente ou pelo 

Serviço de Informação ao Cidadão? 

a) Não, não tive acesso, contudo, não reclamei ou interpus recurso 

b) Não, em razão de ter obtido o acesso físico e cognitivo 

c) Sim, em razão de não ter acesso 

d) Sim, em razão de a informação estar incompleta 

e) Sim, em razão de a informação estar incompreensível 

f) Outro: ___________________________ 

3) Já fez sugestões para que os órgãos do estado de Rondônia melhorassem a qualidade 

das informações produzidas e divulgadas? Se positivo, descreva qual ou quais 

sugestões foram feitas. 

4) Citar uma ou mais unidades gestoras ou unidades da estrutura do governo do estado de 

Rondônia com as quais se sente INSATISFEITO em relação às informações 

produzidas ou divulgadas. 
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5) Cite de uma a três unidades gestoras ou organizações do governo do estado de 

Rondônia com as quais se sente SATISFEITO em relação às informações produzidas e 

divulgadas. 

6) Que atores sociais, estrutura ou sistema do governo do estado de Rondônia mais 

contribuem para a melhoria da qualidade da informação, atuando como mediador ou 

facilitador do acesso físico e cognitivo da informação: 

a) Os usuários da informação pública mediante encaminhamento direto às 

unidades do governo estadual. 

b) Os usuários da informação pública, mediante encaminhamento junto à 

plataforma Fala.BR ou outros modos tecnológicos. 

c) A CGE/RO, por meio de auditorias e consultorias prestadas às unidades do 

governo estadual. 

d) A SEPOG, por meio do aperfeiçoamento, qualificação de seus quadros e 

interação com as unidades e cidadãos. 

e) O gabinete do governo do estado 

f) A Assessoria de Comunicação do governo estadual 

g) O site do governo estadual e de suas unidades 

h) O Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão (e-SIC ou Fala.BR) 

i) O Portal de Transparência do governo estadual 

j) O TCE-RO por meio de auditorias e julgamentos de processos administrativos. 

k) O TCE-RO por meio da edição de normas, legislações, desenvolvimento de 

indicadores e outros meios que visem melhorar a qualidade da informação 

produzida e divulgada pelo governo estadual. 

l) Outro: _________________ 

Além do levantamento dos atributos da qualidade da informação junto aos usuários 

internos, servidores do TCE-RO, foram realizadas algumas perguntas com o objetivo de 

evidenciar aspectos relevantes da assimetria informacional, dos dispositivos e artefatos da 

informação e das ações de informação relevantes para reduzir conflitos e a assimetria 

informacional na relação Estado e sociedade. 

1) Há algum outro atributo ou atributos da qualidade da informação, ausente no 

questionário, que deseja evidenciar como satisfatório ou insatisfatório importante e 

que não consta no rol deste formulário? Indique se se refere à insatisfação ou 

satisfação. 
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2) Cite uma ou mais organizações da estrutura do governo do estado de Rondônia que 

produz e divulga as informações orçamentárias e financeiras de forma mais 

qualitativa, de acordo com os atributos destacados na pesquisa: 

3) Cite uma ou mais organizações da estrutura do governo do estado de Rondônia que 

considera de baixa qualidade na produção e divulgação das informações orçamentárias 

e financeiras, de acordo com os atributos destacados na pesquisa: 

4) Cite uma ou mais organizações da estrutura do governo do estado de Rondônia que 

mais elogios recebem em relação às informações produzidas e divulgadas: 

5) Cite uma ou mais organizações da estrutura do governo do estado de Rondônia que 

mais críticas, reclamações e recomendações de melhoria recebem em relação às 

informações produzidas e divulgadas: 

6) O TCE-RO tem editado normas, regras, desenvolvido indicadores e outros métodos 

visando a melhoria da qualidade da informação das unidades do governo estadual? 

Cite as mais relevantes. 

7) Que atores sociais, estrutura ou sistema do governo do estado de Rondônia mais 

contribuem para melhoria da qualidade da informação produzida e divulgada pelo 

governo do estado de Rondônia, atuando como mediador ou facilitador do acesso 

físico ou cognitivo da informação: 

a) Os usuários da informação pública mediante encaminhamento direto às 

unidades do governo estadual. 

b) Os usuários da informação pública, mediante encaminhamento junto à 

plataforma Fala.BR ou outros modos tecnológicos. 

c) A CGE/RO, por meio de auditorias e consultorias prestadas às unidades do 

governo estadual. 

d) A SEPOG, por meio do aperfeiçoamento, qualificação de seus quadros e 

interação com as unidades e cidadãos. 

e) O gabinete do governo do estado 

f) A Assessoria de Comunicação do governo estadual 

g) O site do governo estadual e de suas unidades 

h) O Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão (e-SIC ou Fala.BR) 

i) O Portal de Transparência do governo estadual 

j) O TCE-RO por meio de auditorias e julgamentos de processos administrativos. 
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k) O TCE-RO por meio da edição de normas, legislações, desenvolvimento de 

indicadores e outros meios que visem melhorar a qualidade da informação 

produzida e divulgada pelo governo estadual. 

l) Outro: _________________ 

Para fins de definição, Unidades Gestoras são subdivisões de uma unidade maior, 

como, por exemplo, uma Secretaria de Estado, uma autarquia ou fundação, uma diretoria ou 

uma superintendência na esfera estadual, que possui orçamento próprio, produz e divulga 

informações para usuários. 

A partir das respostas fornecidas pelos especialistas em informações do setor público 

do estado de Rondônia (atribuição de valores de importância dos atributos) e dos usuários 

internos e externos da informação produzida e divulgada pelos gestores públicos (atribuição 

de valores de satisfação dos atributos), foram mensurados os graus de importância e de 

satisfação de cada atributo da qualidade da informação. 

O grau de importância (Ii) para cada atributo da qualidade da informação foi 

estabelecido a partir de uma escala baseada nas respostas obtidas junto aos especialistas da 

informação do governo do estado de Rondônia, a partir da fórmula: 

 

Ii = 1 + 
9ni 
N 
 

Onde: 

 Ii = grau de importância; 

 ni = número de atributos indicados como importantes (avaliações de 6 a 10 em uma 

escala tendo por base o critério de Likert para cada atributo); e  

 N = número total de especialistas que responderam o formulário. 

Por sua vez, o grau de satisfação (Si) para cada atributo foi estabelecido a partir de 

uma escala também baseada nas respostas obtidas junto aos usuários da informação 

orçamentária e financeira do governo do estado de Rondônia, definida a partir da equação 

expressa pela fórmula: 

 

Si = 5 + 
5.(ni

+ - ni
-) 

N 
 

Onde: 

 Si = grau de satisfação; 
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 ni
+ = número de citações positivas em relação à satisfação de cada atributo (avaliações 

de 6 a 10 em uma escala tendo por base do critério de Likert para cada atributo); 

 ni
- = número de citações negativas em relação à satisfação de cada atributos 

(avaliações de 5 a 1 em uma escala tendo por base o critério de Likert para cada 

atributo); e 

 N = número total de usuários que responderam o formulário. 

Como pode ser observado a partir da expressão do grau de satisfação, adotou-se como 

ponto médio de importância e satisfação o valor 5 dentro da escala baseada no critério de 

Likert e, desta forma, atributos com grau de importância superior a 5 foram classificados 

como atributos importantes ou muito importantes e com valores inferior a 5 foram 

classificados com baixa importância, por sua vez, atributos com grau de satisfação superior a 

5 foram classificados como satisfatórios e com valores inferior a 5 foram classificados como 

insatisfatórios. 

 

Figura 8 - Graus de importância e satisfação dos atributos da qualidade da informação do setor público 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Levantamento realizado junto aos especialistas e usuários da informação do setor público em Rondônia, 
2019. 
Notas: 
I = graus de importância 
S = graus de satisfação 
5 = ponto médio de importância e de satisfação 
1 = atributos considerados muito importantes, contudo, com baixo grau de satisfação 
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2 = atributos considerados muito importantes e com alto grau de satisfação 
3 = atributos considerados pouco importantes e com baixo grau de satisfação 
4 = atributos considerados pouco importantes e com alto grau de satisfação. 
 

As expressões utilizadas na presente pesquisa foram desenvolvidas por Canto (2008) a 

partir do modelo proposto por Ohfuji, Ono e Akao (1997). A partir da mensuração dos graus 

de importância e satisfação dos atributos da qualidade da informação, foi possível apresentar 

os dados em um plano cartesiano Importância x Satisfação, conforme modelo destacado na 

Figura 8. 

Interessou para a presente pesquisa os atributos identificados no quadrante 1, onde os 

atributos são classificados como importantes pelos especialistas da informação no setor 

público e, ao mesmo tempo, considerados insatisfatórios pelos usuários da informação 

produzida e divulgada pelas unidades gestoras do estado de Rondônia. 

 

3.4 Fluxo de Informação no Governo de Rondônia e Sujeitos da Pesquisa 

 

Para se identificar os atores que participaram da pesquisa, em especial os especialistas 

da informação do setor público que atuam na estrutura do governo do estado de Rondônia e os 

usuários internos da informação pública do estado, importante se faz conhecer o fluxo da 

informação no governo estadual. 

O fluxo de informação da estrutura do governo do estado de Rondônia (Poder 

Executivo Estadual), constante da Figura 9, foi extraído por meio de consulta pessoal a partir 

de informações obtidas junto à Controladoria Geral do Estado de Rondônia (CGE/RO)1, 

durante visita realizada àquele órgão em 08 de janeiro de 2020, na qual identificou-se e foi 

possível descrever como funciona o fluxo da informação no âmbito do setor público no estado 

de Rondônia, desde as normas de divulgação (formato), orientações (conteúdos), até sua 

produção e divulgação. 

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia é órgão central do Sistema de Controle 

Interno do Poder Executivo estadual, e presta serviço de apoio às unidades da administração 

pública direta (secretarias de estado) e indireta (autarquias, fundações e outros) do poder 

executivo estadual. É a unidade que, juntamente com a Secretaria de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão de Rondônia (SEPOG), edita normas, presta assessoria, consultoria, 
                                                           
1 As informações relativas ao fluxo de informação no governo do estado de Rondônia foi obtida por meio de 
consulta pessoal junto ao Controlador Geral do Estado Francisco Lopes Fernandes Netto e com o Auditor 
Interno Alan Negri Feitosa, em visita realizada em 08 de janeiro de 2020 na Controladoria Geral do Estado de 
Rondônia para solicitação de informações iniciais relativas ao fluxo de informação do estado e aos sujeitos da 
pesquisa daquele órgão. 
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coordenação e orientação às unidades de como as informações orçamentárias, financeiras, de 

gestão entre outras, de todas as áreas (saúde, educação, segurança, área econômica como 

agricultura, indústria e turismo) devem ser produzidas e divulgadas. 

 

Figura 9 - Fluxo de informação no governo do estado de Rondônia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, levantamento junto à CGE/RO, em visita realizada e contato mantido com o 
Controlador Geral do Estado Francisco Lopes Fernandes Netto e com o Auditor de Controle Interno Alan Negri 
Feitosa em 08/01/2020 (2020). 

 

Desta forma, CGE/RO e SEPOG podem aferir o grau de importância dos atributos da 

qualidade da informação que eles consideram ser relevantes para produção e divulgação à 

sociedade (são representantes dos governos eleito, produtores da informação). 

Em consulta pessoal realizada junto ao controlador geral e outros servidores dessas 

unidades, na data de 08 de janeiro de 2020, constatou-se que eles consideram satisfatório o 

nível de informações produzidas e divulgadas pelo governo do estado, que tem como 

principal foco o combate à corrupção, divulgando informações que apontem para o correto 

Controladoria Geral do Estado (CGE/RO) e Secretaria de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG) 

editam normas e orientam os órgãos da administração pública 
estadual na elaboração e divulgação de informações 

Órgãos da administração pública direta e indireta do 
governo estadual produzem informações (planos, 

políticas, programas, indicadores, orçamentos, 
relatórios) e divulgam em seus respectivos sites 

 

Dados e informações não 
divulgados, com restrição ou de 
difícil recuperação podem ser 

obtidas no e-SIC 

Algumas informações, como PPA, 
Orçamento e Relatório de Gestão devem ser 

encaminhados à CGU, SEPOG ou Casa 
Civil, onde serão analisadas e/ou anexada a 

um único documento a ser divulgado 

Informações são divulgadas para os 
usuários internos e externos da 

informação do setor público estadual 

Usuário interno: órgãos da 
administração direta e 
indireta do governo 
estadual que fazem uso das 
informações para o 
processo de gestão. 

Usuário interno: TCE-RO, que faz uso 
da informação produzida e divulgada 
pelos órgãos da administração estadual 
para fins de fiscalização e aferição de 
resultados da ação do Estado, no 
processo de melhoria da gestão. 

Usuário externo: sociedade, faz 
uso da informação para o controle 
social, buscando informações de 
como os entes públicos estão 
utilizando os recursos e os 
resultados alcançados. 
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uso dos recursos do estado e atestem que as verbas foram efetivamente utilizadas nas ações 

desenvolvidas, demonstrando, a partir de relatórios, as ações e os resultados alcançados. 

Por outro lado, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) é, em tese, 

entidade autônoma, apesar de vinculada ao poder legislativo de Rondônia, exercendo a 

atividade de fiscalização de todos os órgãos estaduais, de todas as administrações municipais 

e de todos os poderes do estado, desempenhando papel de controle dos gastos públicos e da 

eficiência e efetividade no uso das ações quando comparados aos resultados alcançados.  

Durante participação de reunião de trabalho no Programa PROFAZ no TCE-RO, em26 

de junho de 2019, tomamos conhecimento que o Tribunal estava implementando o Índice de 

Efetividade da Gestão Estadual (IEGE). Em 21 de agosto de 2019 o TCE-RO, por meio de 

seu Conselheiro Presidente Edilson de Sousa Silva, apresentou o IEGE aos gestores do 

governo do estado de Rondônia, bem como foi cobrado dos entes do estado o preenchimento 

de formulários para mensurar o IEGE, que mensura aspectos relacionados à efetividade na 

gestão em saúde, educação, segurança pública, meio ambiente, planejamento, gestão fiscal e 

desenvolvimento econômico. O IEGE foi desenvolvido pelos tribunais de contas estaduais, 

com apoio do Instituto Rui Barbosa, e evidencia fragilidades nas informações produzidas e 

divulgadas pelos órgãos do governo estadual. 

Desta forma, os membros do TCE-RO são usuários internos da informação pública 

produzida e divulgada pelos órgãos do governo do estado de Rondônia, sendo que seus 

membros aferiram o grau de satisfação em relação aos atributos da qualidade da informação 

produzida e divulgada pelo governo do estado de Rondônia, como usuário interno da 

informação. Os servidores públicos pertencentes às demais unidades da administração direta e 

indireta do governo do estado de Rondônia também são usuários internos da informação 

produzida e divulgada pelo setor público estadual, contudo teriam dificuldades de serem 

imparciais ao avaliarem os atributos da qualidade da informação do governo estadual em 

relação ao grau de satisfação, em razão de serem os produtores e divulgadores dessas 

informações. Por outro lado, em razão desse aspecto, optou-se por selecionar os servidores do 

TCE-RO como usuários internos da informação produzida e divulgada pelo governo estadual, 

em razão das atribuições e competências dos servidores do TCE-RO e da função dessa corte 

de contas, dada maior possibilidade, desta forma, de imparcialidade nas respostas pelos 

membros da Corte de Contas de Rondônia.  

A CGE/RO possui em seu quadro 100 (cem) servidores, sendo que está recompondo 

seu quadro de servidores, mas possuía, em dezembro de 2019, 17 (dezessete) especialistas 

com formação de nível superior, entre economistas, administradores, contadores e 
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profissionais da área do direito. Em solicitação encaminhada à CGE/RO, a mesma apresentou 

a lista de especialistas que participaram da pesquisa, conforme consta no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Especialistas da informação pública do governo do estado de Rondônia (Controladoria-Geral 
do Estado de Rondônia) participantes da pesquisa 

Especialista CGE Cargo/Função Área de Formação 
CGE 1 Auditor de Controle Interno Ciências Econômicas (G) 
CGE 2 Assistente de Controle Interno Administração (G) 
CGE 3 Auditor de Controle Interno Ciências Econômicas (G) 
CGE 4 Assistente de Controle Interno Ciências Contábeis (G) 
CGE 5 Auditor de Controle Interno Ciências Contábeis (G) 
CGE 6 Assistente de Controle Interno Direito (G) 
CGE 7 Assistente de Controle Interno Administração (G) 
CGE 8 Auditor de Controle Interno Ciências Contábeis (G) 
CGE 9 Assessor Técnico Especial Ciências Econômicas (G) 
CGE 10 Auditor de Controle Interno Ciências Contábeis (G) 
CGE 11 Auditor de Controle Interno Direito (G) 
CGE 12 Auditor Ciências Contábeis (G) 
CGE 13 Técnico em Previdência Direito (G) 
CGE 14 Assistente de Controle Interno Administração (G) 
CGE 15 Assistente de Controle Interno Engenharia Civil (G) 
CGE 16 Auditor de Controle Interno Sistemas de Informação (G) 
CGE 17 Assistente em Previdência Ciências Contábeis (G) 
Fonte: Pesquisa de campo, 2019, solicitação pessoal junto à Controladoria-Geral do Estado. 

 

Por sua vez a SEPOG conta em seu quadro com 236 (duzentos e trinta e seis) 

servidores, sendo que foi solicitado, em 13 de maio de 2020, relação de servidores da 

secretaria que atuam diretamente na normatização e orientação quanto à produção e 

divulgação de informações do setor público do estado de Rondônia. O pedido foi realizado 

pelo Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) do estado de 

Rondônia, sendo que a demanda foi atendida em 04 de junho de 2020, com a relação dos 

servidores constantes do Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Especialistas da informação pública do governo do estado de Rondônia (Secretaria de Estado 
do Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado de Rondônia - SEPOG) participantes da pesquisa 
Especialista SEPOG Cargo/Função Área de formação 

SEPOG 1 Gerente de monitoramento e Avaliação Ciências Econômicas (G) 
SEPOG 2 Assessora Técnica Ciências Contábeis (G) 
SEPOG 3 Economista Ciências Econômicas (G) 
SEPOG 4 Analista de Planejamento e Finanças Administração (G) 
SEPOG 5 Chefe de Núcleo Ciências Contábeis (G) 
SEPOG 6 Gerente de Planejam. Governamental Administração (M) 
SEPOG 7 Assessora Pedagogia (G) 
SEPOG 8 Assessor Técnico  
SEPOG 9 Especialista em Políticas Públicas Engenharia Mecânica (G) 
SEPOG 10 Analista de Planejamento e Finanças Ciências Contábeis (G) 
SEPOG 11 Assessora Ciências Contábeis (G) 
SEPOG 12 Especialista em Políticas Públicas Gestão Pública (G) 
SEPOG 13 Gerente de Execução Orçamentária Ciências Contábeis (G) 



80 
 

SEPOG 14 Técnico em Políticas Públicas Direito (G) 
SEPOG 15 Assessora Ciências Econômicas (G) 
SEPOG 16 Assessor Sistemas Informação (G) 
SEPOG 17 Executor de Programa de Informática Ciências Contábeis (G) 
SEPOG 18 Analista de Planejamento e Finanças Ciências Contábeis (G) 
SEPOG 19 Coordenador Estadual de Planejamento Ciências Contábeis (G) 
SEPOG 20 Assessor Direito (G) 
SEPOG 21 Analista de Planejamento e Finanças Ciências Contábeis (G) 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2020, em consulta realizada junto ao Sistema Eletrônico do Serviço de Informação 
ao Cidadão (e-SIC) do Governo do Estado de Rondônia. 
 

Durante visita realizada junto ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e em 

conversa com membros daquela corte de contas, o Conselheiro Valdivino Crispim, que 

também é professor do Departamento de Economia da UNIR, informou que o Tribunal de 

Contas sempre analisa os trabalhos acadêmicos de professores e alunos dos cursos da 

Universidade Federal de Rondônia que versam sobre gestão pública e aproveitam muitos 

desses trabalhos para aperfeiçoar a produção de informações no estado. Cita, a título de 

exemplo, recentes trabalhos que versam sobre gastos públicos per capita dos municípios de 

Rondônia em educação. 

Em consulta ao portal de transparência do TCE-RO, na área de gestão de pessoas, da 

relação de servidores, foram identificados aqueles que podem participar da pesquisa como 

usuários internos da informação produzida e divulgada pelo estado de Rondônia. 

 7 Conselheiros; 

 3 Conselheiros substitutos (auditores de carreira); 

 95 Auditores de Controle Externo (economistas, administradores, contadores e 

advogados); 

 27 Técnicos de Controle Externo (economistas, administradores, contadores e 

advogados); 

 2 Economistas; 

 1 Administrador; 

 3 Contadores; e 

 4 Procuradores do Ministério Público de Contas. 

Em 13 de maio de 2020, foram solicitadas, via Sistema de Informação ao Cidadão e 

Ouvidoria do TCE-RO (SICOUV), informações relativas aos servidores da corte de contas 

estadual, visando identificar aqueles que atuam diretamente com as atividades do governo do 

estado de Rondônia, administração direta e indireta, uma vez que o TCE-RO desenvolve suas 

atividades de controle externo sobre o governo estadual e os governos municipais. Foi 

requerido ao TCE-RO também identificação dos membros do Tribunal que desenvolvem as 
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atividades de controle sobre o governo estadual, o cargo ocupado pelos respectivos 

servidores, qualificação, lotação e endereço eletrônico. 

Em 1º de junho de 2020, o SICOUV do TCE-RO respondeu a demanda, informando a 

lista de servidores daquele órgão que atuam diretamente com informações produzidas e 

divulgadas por órgãos do governo de Rondônia. A relação dos servidores do TCE-RO 

constam do Quadro 7. 

 

Quadro 7 - Usuários internos da informação do governo do estado de Rondônia, membros do TCERO 
Usuário Interno TCERO Cargo/Função 

UI TECERO 1  Conselheiro 
UI TECERO 2 Conselheiro 
UI TECERO 3 Conselheiro 
UI TECERO 4 Conselheiro 
UI TECERO 5 Conselheiro 
UI TECERO 6 Conselheiro 
UI TECERO 7 Conselheiro 
UI TECERO 8 Conselheiro Substituto 
UI TECERO 9 Conselheiro Substituto 
UI TECERO 10 Conselheiro Substituto 
UI TECERO 11 Procurador do Ministério Público de Contas 
UI TECERO 12 Procurador do Ministério Público de Contas 
UI TECERO 13 Procurador do Ministério Público de Contas 
UI TECERO 14 Procurador do Ministério Público de Contas 
UI TECERO 15 Auditor 
UI TECERO 16 Auditor 
UI TECERO 17 Auditor 
UI TECERO 18 Auditor 
UI TECERO 19 Auditor 
UI TECERO 20 Auditor 
UI TECERO 21 Auditor 

Fonte: Pesquisa de campo, 2020, em consulta realizada junto ao Serviço de Informação ao Cidadão e Ouvidoria 
(SICOUV) do TCE-RO. 
 

A academia, a partir dos professores e pesquisadores que ministram disciplinas na área 

do setor público, realizam pesquisas, desenvolvem atividades de extensão, publicam trabalhos 

na área e orientam produções acadêmicas e científicas sobre o tema, é usuária externa das 

informações produzidas e divulgadas pelo setor público no estado de Rondônia. 

Desta forma, considerou-se importante consultar usuários externos da informação 

produzida e divulgada pelo governo do estado de Rondônia, incluindo docentes da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia (IFRO). 

Conforme pode ser observado no Quadro 8, a UNIR conta em seu quadro 147 (cento e 

quarenta e sete) professores pesquisadores das áreas de Administração, Ciências Contábeis, 

Ciências Econômicas e Direito, com formação e/ou titulação nessas áreas do conhecimento. 
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Em consulta à plataforma Lattes dos referidos professores, verificou-se que 72 (setenta e dois) 

professores ou ministram aulas na área da administração pública, ou realizam pesquisa na área 

do setor público, ou publicam artigos científicos ou orientam trabalhos acadêmicos com 

temáticas na área do setor público, portanto, são professores e pesquisadores interessados na 

informação do setor público, que acessam essas informações e fazem uso delas, sendo, desta 

forma, considerados usuários especializados da informação da administração pública. 

Contudo, um professor também é servidor do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, de 

forma que participará da pesquisa como ator desta corte de contas, e outro docente é o autor 

desta pesquisa, de forma que o número de professores pesquisadores da UNIR soma 70 

(setenta) atores, sendo esses os atores da UNIR que foram convidados a participarem da 

pesquisa como usuários externos da informação pública do governo de Rondônia. 

 

Quadro 8 - Usuários externos da informação da administração pública do estado de Rondônia (UNIR) 
Campus de Porto Velho 

Curso Professor UNIR (PV) 
Formação 

(G, E, M, D) 
Atuação com 

informação pública? 

Administração 
(Ad) 

Prof. Ad. UNIR PV 1 Administração (G) Sim 
Prof. Ad. UNIR PV 2 Administração (G) Não 
Prof. Ad. UNIR PV 3 Administração (G) Sim 
Prof. Ad. UNIR PV 4 Administração (G) Não 
Prof. Ad. UNIR PV 5 Contabilidade (G) Sim 
Prof. Ad. UNIR PV 6 Administração (G) Não 
Prof. Ad. UNIR PV 7 Administração (G) Não 
Prof. Ad. UNIR PV 8 Administração (G) Não 
Prof. Ad. UNIR PV 9 Administração (G) Sim 
Prof. Ad. UNIR PV 10 Administração (G) Sim 
Prof. Ad. UNIR PV 11 Administração (G) Não 
Prof. Ad. UNIR PV 12 Administração (M) Sim 
Prof. Ad. UNIR PV 13 Administração (D) Sim 
Prof. Ad. UNIR PV 14 Administração (G) Sim 
Prof. Ad. UNIR PV 15 Administração (G) Não 
Prof. Ad. UNIR PV 16 Administração (G) Não 

Ciências 
Contábeis (CC) 

Prof. CC UNIR PV 1 Direito (G) Não 
Prof. CC UNIR PV 2 Contabilidade (G) Sim 
Prof. CC UNIR PV 3 Contabilidade (G) Sim 
Prof. CC UNIR PV 4 Contabilidade (G) Não 
Prof. CC UNIR PV 5 Contabilidade (G) Sim 
Prof. CC UNIR PV 6 Contabilidade (G) Sim 
Prof. CC UNIR PV 7 Contabilidade (G) Não 
Prof. CC UNIR PV 8 Contabilidade (G) Não 
Prof. CC UNIR PV 9 Contabilidade (G) Não 
Prof. CC UNIR PV 10 Contabilidade (G) Não 
Prof. CC UNIR PV 11 Contabilidade (G) Não 
Prof. CC UNIR PV 12 Contabilidade (G) Sim 
Prof. CC UNIR PV 13 Contabilidade (G) Sim 

Ciências 
Econômicas (CE) 

Prof. CE UNIR PV 1 Economia (G) Sim 
Prof. CE UNIR PV 2 Economia (G) Não 
Prof. CE UNIR PV 3 Economia (G) Não 
Prof. CE UNIR PV 4 Economia (G) Sim 
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Prof. CE UNIR PV 5 Economia (G) Sim 
Prof. CE UNIR PV 6 Economia (G) Não 
Prof. CE UNIR PV 7 Economia (G) Sim 
Prof. CE UNIR PV 8 Economia (G) Não 
Prof. CE UNIR PV 9 Economia (G) Sim 
Prof. CE UNIR PV 10 Economia (G) Sim (autor da pesquisa) 
Prof. CE UNIR PV 11 Economia (G) Sim 
Prof. CE UNIR PV 12 Economia (G) Sim TCE-RO 
Prof. CE UNIR PV 13 Administração (M) Sim 
Prof. CE UNIR PV 14 Economia (G) Não 

Direito (D) 

Prof. D. UNIR PV 1 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR PV 2 Economia (G) Sim 
Prof. D. UNIR PV 3 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR PV 4 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR PV 5 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR PV 6 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR PV 7 Direito (G) Sim 
Prof. D. UNIR PV 8 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR PV 9 Direito (G) Sim 
Prof. D. UNIR PV 10 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR PV 11 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR PV 12 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR PV 13 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR PV 14 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR PV 15 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR PV 16 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR PV 17 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR PV 18 Direito (G) Sim 
Prof. D. UNIR PV 19 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR PV 20 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR PV 21 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR PV 22 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR PV 23 Administração (M) Sim 
Prof. D. UNIR PV 24 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR PV 25 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR PV 26 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR PV 27 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR PV 28 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR PV 29 Direito (G) Não 

Ciências Sociais 
(CS) 

Prof. CS UNIR PV 1 Direito (M) Sim 
Prof. CS UNIR PV 2 Direito (M) Sim 

Campus de Guajará-Mirim 

Curso Professor UNIR (GM) 
Formação 
(G, M, D) 

Atuação com 
informação pública? 

Administração 
(Ad) 

Prof. Ad. UNIR GM 1 Administração (G) Não 
Prof. Ad. UNIR GM 2 Administração (G) Não 
Prof. Ad. UNIR GM 3 Administração (G) Não 
Prof. Ad. UNIR GM 4 Administração (M) Não 
Prof. Ad. UNIR GM 5 Administração (G) Sim 
Prof. Ad. UNIR GM 6 Administração (G) Não 
Prof. Ad. UNIR GM 7 Administração (G) Sim 
Prof. Ad. UNIR GM 8 Direito (G) Não 
Prof. Ad. UNIR GM 9 Economia (G) Sim 

Gestão Ambiental 
(GA) 

Prof. GA UNIR GM 1 Administração (G) Não 
Prof. GA UNIR GM 2 Administração (M) Sim 
Prof. GA UNIR GM 3 Administração (G) Sim 
Prof. GA UNIR GM 3 Administração (E) Não 

Campus de Cacoal 
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Curso Professor UNIR (C) 
Formação 

(G, E, M, D) 
Atuação com 

informação pública? 

Administração 
(Ad) 

Prof. Ad. UNIR C 1 Administração (G) Sim 
Prof. Ad. UNIR C 2 Administração (G) Sim 
Prof. Ad. UNIR C 3 Administração (G) Não 
Prof. Ad. UNIR C 3 Administração (G) Sim 
Prof. Ad. UNIR C 4 Administração (G) Sim 
Prof. Ad. UNIR C 5 Administração (G) Sim 
Prof. Ad. UNIR C 6 Administração (G) Sim 
Prof. Ad. UNIR C 6 Administração (G) Não 
Prof. Ad. UNIR C 7 Administração (G) Não 
Prof. Ad. UNIR C 8 Administração (G) Sim 
Prof. Ad. UNIR C 9 Administração (G) Sim 
Prof. Ad. UNIR C 10 Contabilidade (G) Não 

Ciências 
Contábeis (CC) 

Prof. CC UNIR C 1 Administração (G) Sim 
Prof. CC UNIR C 2 Contabilidade (G) Sim 
Prof. CC UNIR C 3 Contabilidade (G) Sim 
Prof. CC UNIR C 3 Contabilidade (G) Sim 
Prof. CC UNIR C 4 Contabilidade (G) Sim 
Prof. CC UNIR C 5 Contabilidade (G) Sim 
Prof. CC UNIR C 6 Contabilidade (G) Não 
Prof. CC UNIR C 6 Contabilidade (G) Sim 
Prof. CC UNIR C 7 Economia (G) Não 
Prof. CC UNIR C 8 Contabilidade (G) Sim 
Prof. CC UNIR C 9 Administração (M) Sim 
Prof. CC UNIR C 10 Direito (G) Não 
Prof. CC UNIR C 11 Contabilidade (G) Sim 

Engenharia de 
Produção (EP) 

Prof. EP UNIR C 1 Administração (G) Sim 
Prof. EP UNIR C 2 Administração (M) Não 
Prof. EP UNIR C 3 Economia (G) Sim 

Direito (D) 

Prof. D. UNIR C 1 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR C 2 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR C 3 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR C 4 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR C 5 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR C 6 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR C 7 Direito (G) Sim 
Prof. D. UNIR C 8 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR C 9 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR C 10 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR C 11 Direito (G) Sim 
Prof. D. UNIR C 12 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR C 13 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR C 14 Direito (G) Não 
Prof. D. UNIR C 15 Direito (G) Sim 
Prof. D. UNIR C 16 Direito (G) Não 

Campus de Vilhena 

Curso Professor UNIR (V) 
Formação 

(G, E, M, D) 
Atuação com 

informação pública? 

Administração 
(Ad) 

Prof. Ad. UNIR V 1 Contabilidade (G) Não 
Prof. Ad. UNIR V 2 Administração (G) Não 
Prof. Ad. UNIR V 3 Direito (G) Não 
Prof. Ad. UNIR V 4 Administração (G) Sim 
Prof. Ad. UNIR V 5 Administração (G) Sim 
Prof. Ad. UNIR V 6 Contabilidade (G) Sim 
Prof. Ad. UNIR V 7 Administração (G) Sim 
Prof. Ad. UNIR V 8 Administração (G) Não 
Prof. Ad. UNIR V 9 Administração (G) Não 
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Ciências 
Contábeis (CC) 

Prof. CC UNIR V 1 Administração (G) Não 
Prof. CC UNIR V 2 Contabilidade (G) Sim 
Prof. CC UNIR V 3 Contabilidade (G) Sim 
Prof. CC UNIR V 4 Contabilidade (G) Sim 
Prof. CC UNIR V 5 Contabilidade (G) Sim 
Prof. CC UNIR V 6 Economia (G) Sim 
Prof. CC UNIR V 7 Contabilidade (G) Sim 
Prof. CC UNIR V 8 Contabilidade (G) Sim 
Prof. CC UNIR V 9 Contabilidade (G) Sim 
Prof. CC UNIR V 10 Contabilidade (G) Sim 
Prof. CC UNIR V 11 Contabilidade (G) Sim 

Fonte: Pesquisa de Campo com consulta à plataforma Lattes, 2020. 

 

Idêntico tratamento foi dado aos professores pesquisadores do IFRO para compor os 

sujeitos, neste caso, usuários externos da informação do setor público do governo do estado 

de Rondônia. Para tanto, a relação de docentes do IFRO foi obtida a partir de consulta ao 

Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União do Governo Federal (consulta por 

órgão), na qual foi extraída a relação dos servidores e analisados apenas os professores do 

IFRO, na qual, por meio de filtragem de dados da planilha no Microsoft Excel, foram 

excluídos os demais órgãos do Governo Federal. De posse da relação de professores do IFRO, 

foram realizadas consultas na plataforma Lattes de todos os docentes, sendo selecionados 

apenas os professores com formação e/ou titulação em Administração, Ciências Contábeis, 

Ciências Econômicas e Direito. 

Professores do IFRO também são atores desta pesquisa. O instituto possui uma 

estrutura com 10 (dez) campi no estado de Rondônia, sendo dois campi em Porto Velho e os 

demais no interior do estado, possui cursos na área da administração pública, como o curso de 

especialização em Planejamento Estratégico na Gestão Pública, curso tecnólogo em Gestão 

Pública, além de outros cursos que possuem professores pesquisadores que desenvolvem 

atividades que demandam informações do setor público.  

Foram selecionados como sujeitos da pesquisa apenas os professores pesquisadores 

que desenvolvem alguma atividade na área da informação pública: ministra aula, realiza 

pesquisas, desenvolve projetos de extensão, publica artigos, orienta trabalhos diversos (de 

conclusão de curso, artigos, dissertações ou teses) entre outras atividades. 

 

Quadro 9 - Usuários externos da informação da administração pública do estado de Rondônia (IFRO) 

Campus Professor IFRO 
Formação 

(G, E, M, D) 
Atuação com 

informação pública? 

Ariquemes (A) 
Prof. IFRO A 1 Contabilidade (G) Sim 
Prof. IFRO A 2 Administração (G) Não 
Prof. IFRO A 3 Administração (G) Não 

Cacoal (C)  Prof. IFRO C 1 Administração (G) Sim 



86 
 

Prof. IFRO C 2 Direito (G) Não 
Prof. IFRO C 3 Administração (G) Sim 
Prof. IFRO C 4 Administração (M) Sim 
Prof. IFRO C 5 Administração (G) Não 
Prof. IFRO C 6 Administração (G) Não 
Prof. IFRO C 7 Direito (G) Não 

Colorado do 
Oeste (CO) 

Prof. IFRO CO 1 Administração (G) Não 
Prof. IFRO CO 2 Administração (G) Não 
Prof. IFRO CO 3 Administração (E) Não 
Prof. IFRO CO 4 Administração (G) Não 
Prof. IFRO CO 5 Gestão Amb. (G) Não 

Guajará-Mirim 
(GM) 

Prof. IFRO GM 1 Administração (G) Sim 
Prof. IFRO GM 2 Gestão Pública (E) Sim 
Prof. IFRO GM 3 Administração (G) Sim 
Prof. IFRO GM 4 Administração (M) Não 
Prof. IFRO GM 5 Direito (G) Não 

Jaru (J) 
Prof. IFRO J 1 Administração (G) Sim 
Prof. IFRO J 2 Direito (G) Sim 
Prof. IFRO J 3 Contabilidade (G) Sim 

Ji-Paraná (JP) 

Prof. IFRO JP 1 Administração (G) Não 
Prof. IFRO JP 2 Administração (M) Não 
Prof. IFRO JP 3 Administração (M) Não 
Prof. IFRO JP 4 Administração (E) Não 
Prof. IFRO JP 5 Administração (G) Não 

São Miguel do 
Guaporé (SMG) 

Prof. IFRO SMG 1 Administração (G) Sim 

Porto Velho Zona 
Norte (PVZN) 

Prof. IFRO PVZN 1 Administração (G) Sim 
Prof. IFRO PVZN 2 Administração (G) Não 
Prof. IFRO PVZN 3 Contabilidade (G) Sim 
Prof. IFRO PVZN 4 Direito (G) Sim 
Prof. IFRO PVZN 5 Administração (G) Sim 
Prof. IFRO PVZN 6 Administração (G) Sim 
Prof. IFRO PVZN 7 Administração (G) Sim 
Prof. IFRO PVZN 8 Economia (G) Não 
Prof. IFRO PVZN 9 Direito (G) Não 
Prof. IFRO PVZN 10 Direito (G) Sim 
Prof. IFRO PVZN 11 Economia (G) Sim 
Prof. IFRO PVZN 12 Direito (G) Sim 
Prof. IFRO PVZN 13 Adm. Pública (G) Sim 
Prof. IFRO PVZN 14 Contabilidade (G) Sim 
Prof. IFRO PVZN 15 Administração (G) Sim 
Prof. IFRO PVZN 16 Administração (M) Sim 
Prof. IFRO PVZN 17 Economia (G) Sim 
Prof. IFRO PVZN 18 Administração (G) Não 
Prof. IFRO PVZN 19 Administração (G) Sim 
Prof. IFRO PVZN 20 Direito (G) Sim 
Prof. IFRO PVZN 21 Administração (E) Não 
Prof. IFRO PVZN 22 Administração (G) Sim 
Prof. IFRO PVZN 23 Direito (G) Sim 
Prof. IFRO PVZN 24 Administração (M) Não 
Prof. IFRO PVZN 25 Administração (M) Sim 
Prof. IFRO PVZN 26 Contabilidade (G) Não 
Prof. IFRO PVZN 27 Contabilidade (G) Sim 
Prof. IFRO PVZN 28 Administração (G) Sim 
Prof. IFRO PVZN 29 Contabilidade (G) Sim 
Prof. IFRO PVZN 30 Administração (G) Sim 
Prof. IFRO PVZN 31 Direito (G) Sim 
Prof. IFRO PVZN 32 Administração (G) Sim 
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Prof. IFRO PVZN 33 Administração (G) Não 

Porto Velho 
Calama (PVC) 

Prof. IFRO PVC 1 Administração (G) Não 
Prof. IFRO PVC 2 Economia (G) Não 
Prof. IFRO PVC 3 Direito (G) Não 
Prof. IFRO PVC 4 Gestão (E) Não 
Prof. IFRO PVC 5 Administração (M) Não 
Prof. IFRO PVC 6 Direito (G) Não 
Prof. IFRO PVC 7 Direito (G) Não 
Prof. IFRO PVC 8 Gestão (M) Não 
Prof. IFRO PVC 9 Direito (G) Não 
Prof. IFRO PVC 10 Contabilidade (G) Não 
Prof. IFRO PVC 11 Administração (G) Não 
Prof. IFRO PVC 12 Administração (G) Sim 
Prof. IFRO PVC 13 Administração (M) Não 

Vilhena (V) 

Prof. IFRO V 1 Contabilidade (G) Não 
Prof. IFRO V 2 Contabilidade (G) Não 
Prof. IFRO V 3 Administração (G) Não 
Prof. IFRO V 4 Gestão Pública (E) Não 

Fonte: Pesquisa de Campo, a partir de levantamento no site Transparência Brasil e consulta à plataforma Lattes 
dos professores pesquisadores, 2020. 

 

Conforme pode ser observado no Quadro 9, do total de 79 (setenta e nove) professores 

pesquisadores nas áreas já especificadas, 37 (trinta e sete) professores e pesquisadores do 

IFRO desenvolvem atividades com a informação do setor público, sendo esses os atores que 

foram convidados a responder o formulário da pesquisa como usuários externos da 

informação produzida e divulgada pelo governo do estado de Rondônia. 

 

3.5 Pré-teste 

 

Antes da aplicação dos atributos da qualidade da informação aos sujeitos da pesquisa, 

foi realizado um pré-teste, visando validar o instrumento de pesquisa. 

O pré-teste foi realizado a partir da aplicação das planilhas junto: 

a) aos auditores internos e técnicos de nível superior da Fundação Universidade Federal 

de Rondônia (UNIR), que atuam com a produção, divulgação, análise e auditoria das 

informações públicas da instituição,em relação ao grau de importância; 

b) economistas e contadores que atuam em outras estruturas do setor público (municipal 

e federal) e são docentes do ensino superior em faculdades no estado de Rondônia, 

sendo usuários especializados da informação pública produzida e divulgada pelo 

governo do estado de Rondônia, em relação ao grau de satisfação. 

Após a aplicação do formulário junto aos servidores da UNIR (grau de importância), 

na qual sete servidores responderam ao formulário do pré-teste, os dados foram inseridos no 

pacote estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS), que oferece possibilidades 
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de cálculo estatístico e informes científicos, seja para resumir informações, comparar médias, 

realizar correlações e de regressão, e outras informações científicas (BISQUERRA, 

SARRIERA e MARTÍNEZ, 2004), da qual foram obtidos os resultados constantes na Tabela 

1 quanto ao Alpha de Cronbach. 

 

Quadro10 - Alpha de Cronbach com base em itens padronizados - Grau de Importância 
Cronbach's 

Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 
Nº of Items 

,949 ,965 36 
Fonte: Dados da pesquisa, software SPSS, 2021. 
 

Por sua vez, com base na aplicação do formulário junto a economistas e contadores 

que atuam na estrutura do setor público em Rondônia (grau de satisfação), na qual sete 

profissionais responderam ao formulário, os dados também foram inseridos no pacote 

estatístico SPSS, foram obtidos os resultados constantes na Tabela 2 quanto ao Alpha de 

Cronbach. 

 

Quadro11 - Alpha de Cronbach com base em itens padronizados - Grau de Satisfação 
Cronbach's 

Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 
Nº of Items 

,989 ,989 36 
Fonte: Dados da pesquisa, software SPSS, 2021. 
 

Conforme pode ser observado pelas Tabelas 1 e 2, os valores obtidos para o Alpha de 

Cronbach foram altamente satisfatórios (< 0,7), nas duas dimensões avaliadas, considerados, 

desta forma, validados os instrumentos de coleta de dados. 

O programa de análise de confiabilidade no SPSS apresenta, na opção 

“estatística/escalas/análises de confiabilidade”, procedimentos para cálculo de confiabilidade 

dos testes e análise de itens (BISQUERRA, SARRIERA e MARTÍNEZ, 2004). A validade é 

definida como o grau em que um instrumento mede o que se pretende medir e a 

confiabilidade de um teste é a constância ou estabilidade dos resultados que proporciona um 

instrumento de medida (BISQUERRA, SARRIERA e MARTÍNEZ, 2004). 

Para a presente pesquisa, o formulário contendo os atributos da qualidade da 

informação com as respectivas respostas dos especialistas e usuários da informação na fase de 

pré-teste, teve sua confiabilidade estimada a partir do coeficiente Alpha de Cronbach2 e, após 

                                                           
2 O alpha de Cronbach pode ser aplicado a escalas de itens com dois ou mais valores, mensurando correlações 
entre variáveis (BISQUERRA, SARRIERA e MARTÍNEZ, 2004). Para a presente pesquisa, o alpha de 
Cronbach será utilizado tanto para a estimação de confiabilidade do grau de importância como do grau de 
satisfação dos atributos da qualidade da informação. Aferindo-se valores superiores a 0,70 na escala, o 
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a realização do pré-teste e constatada a confiabilidade do instrumento de pesquisa, o 

formulário foi aplicado aos sujeitos da pesquisa, excluindo-se os atores pesquisados na fase de 

pré-teste.  

                                                                                                                                                                                     
instrumento de pesquisa será considerado confiável. Obtendo-se coeficiente inferior a 0,70, o instrumento terá de 
ser readequado. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS: análise e discussões 

 

4 RESULTADOS: portfólio bibliográfico e atributos da qualidade da informação 

 

Nesta primeira parte, é apresentado como as obras e referências bibliográficas, dentro 

do portfólio bibliográfico, foram selecionadas a partir do critério auxiliar da determinação da 

elite científica, pela elite ampla, bem como também a seleção dos atributos da qualidade da 

informação, objeto de aplicação junto aos especialistas na produção e divulgação da 

informação pública no estado de Rondônia e junto aos usuários especializados da informação 

pública do governo de Rondônia. 

 

4.1 Levantamento e Seleção do Portfólio Bibliográfico 

 

A partir de consultas realizadas à base de dados Scielo.org, utilizando-se o descritor 

“qualidade da informação”, foram recuperados 73 (setenta e três) materiais bibliográficos, 

sendo 72 (setenta e dois) artigos científicos e uma tese de doutorado, que já consta no 

levantamento junto à base de dados da BDTD. A partir da leitura flutuante dos materiais, 

foram selecionados 16 (dezesseis) artigos científicos publicados em periódicos, conforme 

pode ser observado no Quadro 12, constando os respectivos títulos, autor, revista e ano de 

publicação. Nos referidos artigos científicos constam os atributos da qualidade da informação 

e autores que descreveram e desenvolveram estudos a partir desses atributos, aspecto 

importante para a pesquisa, em especial para o levantamento e seleção dos atributos da 

qualidade da informação a ser utilizado na pesquisa, a partir da construção de categorias de 

desdobramento dessas categorias em atributos. 

 

Quadro 12 - Seleção do portfólio bibliográfico (artigos científicos publicados em periódicos) para 
levantamento e seleção dos atributos da qualidade da informação e composição do referencial teórico da 

pesquisa 
Artigos 

Título Autor, Revista, Ano 
Estudo de usuários de informação jurídica: 
bibliotecário e critérios de qualidade da informação 

GERALDO; PINTO; Perspectiva em Ciência da 
Informação, v. 24, n. 1, Belo Horizonte, jan./mar. 2019 

Casa da qualidade e qualidade da informação: 
revisão sistemática 

SANTOS; BASTOS, Perspectivas em Ciência da 
Informação, v. 22, n. 1, jan./mar. 2017 

Atributos e dimensões de qualidade da informação 
nas Ciências Contábeis e na Ciência da Informação: 
um estudo comparativo. 

VALENTE; FUJINO; Perspectiva em Ciência da 
Informação, Belo Horizonte, v. 21, n. 2, abr./jun. 2016. 

Valor das capacidades de TI: efeitos nos processos 
e no desempenho da firma em um país em 
desenvolvimento. 

OLIVEIRA; MAÇADA; OLIVEIRA, Revista 
Brasileira de Gestão de Negócios, São Paulo, v. 18, n. 

60, abr./jun. 2016. 
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A Importância Relativa dos Fatores de Qualidade e 
seus Determinantes na Seleção de Cursos de 
Línguas Estrangeiras em Redes Sociais. 

GOMES; NOGUEIRA; DIAS, Educare, Heredia, v. 
19, n. 3, set./dec. 2015. 

Comportamento informacional: proposição de 
artefato para reflexão de interdependências entre 
dimensões de qualidade da informação. 

SORDI; CARANDINA, Perspectivas em Ciência da 
Informação, Belo Horizonte, v. 20, n. 3, jul./set. 2015. 

Fluxo de informação: um novo conceito.  
GREEF; FREITAS, Perspectivas em Ciência da 

Informação, Belo Horizonte, v. 17, n. 1, jan./mar. 2012. 
Análise dos atributos para avaliação da qualidade 
da informação nos ambientes de intranet para apoio 
à gestão do conhecimento. 

TRINDADE; OLIVEIRA; BECKER, REAd. Revista 
Eletrônica de Administração, Porto Alegre, v. 17, n. 

3, set./dec. 2011  
Qualidade da informação e intuição na tomada de 
decisão organizacional. 

AMARAL; SOUSA, Perspectivas em Ciência da 
Informação, Belo Horizonte, v. 16, n. 1, mar. 2011. 

A qualidade da informação para a tomada de 
decisão sob a perspectiva do sensemaking: uma 
ampliação do campo. 

ABIB, Ciência da Informação, Brasília, v. 39, n. 3, 
set./dec. 2010. 

Modelo de avaliação da qualidade da informação 
estratégica bancária. 

CALAZANS; COSTA, Ciência da Informação, 
Brasília, v. 38, n. 3, set/dec. 2009.  

Gestão da qualidade da informação no contexto das 
organizações: percepções a partir do experimento 
de análise da confiabilidade dos jornais eletrônicos. 

SORDI; MEIRELES; GRIJO, Perspectivas em Ciência 
da Informação, Belo Horizonte, v. 13, n. 2, mai./ago. 

2008. 

Qualidade da informação: conceitos e aplicações. 
CALAZANS, Transinformação, Campinas, v. 20, n. 

1, jan./abr. 2008. 

Percepção da qualidade da informação. 
OLETO, Ciência da Informação, Brasília, v. 35, n. 1, 

jan./abr. 2006. 
Avaliação de sistemas de informação: revisão da 
literatura. 

AROUCK, Transinformação, Campinas, v. 13, n. 1, p. 
7-21, jan./jun. 2001. 

A desconstrução do conceito de "qualidade da 
informação". 

NEHMY; PAIM, Ciência da Informação, Brasília, v. 
27, n. 1, 1998. 

Fonte: Scielo, junho de 2019. 

 

A segunda base de dados consultada foi a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD), na qual foi inserido o descritor “Qualidade da Informação” e realizada 

uma filtragem para teses e dissertações na área de ciências sociais aplicadas. 

 

Quadro 13 - Seleção do portfólio bibliográfico (teses) para levantamento e seleção dos atributos da 
qualidade da informação e composição do referencial teórico da pesquisa 

Teses 
Título Autor e Ano 

Qualidade da informação e produsage: semiótica, 
informação e o usuário antropofágico. 

ZILLER, 2011, Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação, UFMG 

Construção de um modelo para avaliar a qualidade 
da informação estratégica 

CALAZANS, 2008, Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação, UNB 

Qualidade da informação em saúde mediada pelas 
bibliotecas universitárias no Brasil e na Alemanha 

ALENTEJO, 2013, Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação, UNB 

Estudo empírico da relação entre qualidade da 
informação e impacto individual no contexto 
organizacional 

SANTOS, 2009, Programa de Pós-Graduação em 
Administração, FEA/USP 

Impacto da adesão às práticas recomendadas de 
governança corporativa no índice de qualidade da 
informação contábil 

GABRIEL, 2011, Pós-Graduação em Ciências 
Contábeis, USP 

Valor das capacidades de TI: impacto na qualidade 
da informação e no desempenho das organizações 
brasileiras. 

OLIVEIRA, 2013, Programa de Pós-Graduação em 
Administração, UFRGS 

Estudo dos fatores influenciadores da intenção de SANTOS, 2014, Programa de Pós-Graduação em 
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uso da informação dos sistemas de Business 
Inteligence em empresas brasileiras 

Administração, FEA/USP 

A participação das fontes formais na qualificação 
da notícia 

JONCEW, 2005, Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação, Escola de Ciência da 

Informação da UFMG 
Adoção completa das IFRS no Brasil: qualidade das 
demonstrações contábeis e o custo de capital 
próprio 

SILVA, 2013, Programa de Pós-Graduação em 
Controladoria e Contabilidade, FEA/USP 

Incentivos para a adoção e a utilização da 
linguagem XBRL pelas companhias em sua 
comunicação com o mercado 

GERON, 2016, Programa de Pós-Graduação em 
Contabilidade e Controladoria, FEA/USP 

Qualidade da informação contábil na perspectiva da 
ciência da informação 

VALENTE, 2014, Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação, ECA/USP 

Proposta de critérios de qualidade para avaliação da 
qualidade da informação em saúde recuperada nos 
sites brasileiros da worldwide web. 

LOPES, 2006, Programa de Pós-Graduação em Ciência 
da Informação, FACE/UNB 

Dados governamentais abertos: propostas de um 
modelo de produção e utilização de informações 
sob a ótica conceitual da cadeia de valor 

ALBANO, 2014, Programa de Pós-Graduação em 
Administração, FEA/USP 

Estrutura de gestão de informações para 
inteligência de negócios nas organizações e o 
impacto individual nas atividades 

PINTO, 2012, Programa de Pós-Graduação em 
Administração, FEA/USP 

Sobre uma arquitetura da informação do governo 
brasileiro: AIGov-BR 

NEVES JUNIOR, 2013, Programa de Pós-Graduação 
em Ciência da Informação, FCI/UNB 

A influência do contexto de mobilidade no processo 
de tomada de decisão 

JUNGES, 2015, Programa de Pós-Graduação em 
Administração, UNISINOS 

Fonte: BDTD, julho de 2019 

 

Do total de 36 (trinta e seis) teses levantadas a partir do descritor “Qualidade da 

Informação” junto à BDTD, na área de ciências sociais aplicadas, e a partir da leitura 

realizada nas referidas teses, foram selecionadas 16 (dezesseis) teses, conforme consta no 

Quadro 13 com respectivos títulos, autores, ano de defesa, programa de pós-graduação e 

instituição de ensino superior ao qual está vinculada a tese.  

Essas teses passaram a compor o portfólio bibliográfico. Desta forma, 20 teses foram 

descartadas em razão dos seguintes fatores: 1) duas teses não foram localizadas e, em contado 

com o repositório que gerencia as respectivas teses, foi informado que as mesmas não estão 

disponíveis em razão de direitos autorais; 2) parte das teses levantadas não abordava atributos 

da qualidade da informação, somente tratavam a qualidade da informação como uma das 

variáveis de análise. 

Em relação às dissertações, foram levantadas inicialmente 138 (cento e trinta e oito) 

materiais bibliográficos na base de dados da BDTD, e, a partir de leitura flutuante, foram 

descartadas 98 dissertações, restando 39 dissertações que passaram a compor o portfólio 

bibliográfico, conforme disposto no Quadro14. 
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Quadro 14 - Seleção do portfólio bibliográfico (dissertações) para levantamento e seleção dos atributos da 
qualidade da informação e composição do referencial teórico da pesquisa 

Dissertações 
Título Autor e Ano 

Atributos da qualidade da informação 
AROUCK, 2011, Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação, UNB 
Leitura epistemológico-social da qualidade da 
informação 

NEHMY, 1996, Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação, UFMG 

Qualidade da informação em webjornais: a demanda 
e a tradução intersemiótica 

ZILLER, 2005, Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação, UFMG 

A qualidade da informação divulgada pelo controle 
interno federal: um comparativo entre a transparência 
ativa e os pedidos de acesso à informação realizados 
à CGU 

CRUZ NETO, 2017, Pós-Graduação em 
Administração pela UFBA 

Avaliação de sistemas de informação: revisão de 
publicações científicas no período de 1985-2005 

DIAS, 2006, Programa de Pós-Graduação em Ciência 
da Informação, UFMG 

Organização e uso das bases de informação para o 
atendimento a clientes em Call Centers 

SILVEIRA, 2006, Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Informação, UFMG 

Desinformação: qualidade da informação 
compartilhada em mídias sociais 

CONDE, 2018, Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação, UEL 

Critérios de avaliação da qualidade da informação em 
sistemas de internet banking 

MATTAR, 2007, Programa de Pós-Graduação em 
Administração, USP 

Qualidade da informação na indústria bancária: o 
caso dos bancos públicos 

LIMA, 2007, Programa de Pós-Graduação em 
Administração, UFRGS 

Usabilidade e qualidade da informação: avaliação do 
portal do aluno da Universidade Federal do Espírito 
Santo 

OLIVEIRA, 2014 (2), Programa de Pós-Graduação 
em Gestão Pública, UFES 

Hedge accounting no mercado acionário brasileiro: 
efeitos na qualidade da informação contábil e 
disclosure 

POTIN, 2014 (2), Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Contábeis, UFES 

Indicadores de qualidade da informação em sistemas 
baseados em Folksonomia: uma abordagem sistêmica 

ASSIS, 2011. Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação, Escola de Ciência da 

Informação da UFMG 
Governança corporativa e competição: influências 
sobre a qualidade da informação contábil 

BASTIANELLO, 2012, Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Contábeis, UFES 

Qualidade da informação contábil: um estudo sobre a 
percepção dos usuários de sistemas de informação 

PEREIRA JÚNIOR, 2011, Programa de Pós-
Graduação em Ciências Contábeis, Universidade 

Presbiteriana Mackenzie 
Novo olhar sobre a qualidade da informação contábil: 
a ótica dos observatórios sociais 

PERES, 2017, Programa de Pós-Graduação 
Controladoria e Contabilidade, FEA/USP 

A qualidade da informação corporativa: aspectos 
políticos, comportamentais e tecnológicos. 

SUZUKI, 2002, Programa de Pós-Graduação em 
Administração da Produção e Operações e Sistemas 

de Informações, FGV/SP 
Uma avaliação da qualidade da informação na gestão 
de um Instituto Federal, com enfoque nos fatos 
orçamentários analisados na execução do orçamento 

MACHADO, 2017, Programa de Pós-Graduação em 
Administração, UNIFEI. 

Análise das menções à qualidade da informação em 
teses e dissertações que relatam impactos do uso de 
sistemas ERP 

CANHETTE, 2004, Programa de Pós-Graduação em 
Administração, FEA/USP 

Avaliação das dimensões da qualidade da informação 
no contexto de sistema de inteligência de negócio 
(Business Intelligence): um estudo de caso sob a 
perspectiva do usuário. 

SCHIMIDT, 2013, Programa de Pós-Graduação em 
Administração, FEA/USP 

Transparência da informação pública: uma avaliação 
de sítios eletrônicos de universidades federais 
brasileiras 

MELO, 2019, Programa de Pós-Graduação em 
Administração Pública (PROFIAP), UFG 

Relação das capacidades de TI com a qualidade da 
informação e com a qualidade do serviço de 
informação: uma análise no contexto de negócios 

MACIEL, 2015, Programa de Pós-Graduação em 
Administração, Escola de Administração da UFRGS 
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digitais 
Relação entre o uso do Business Inteligence e os 
benefícios organizacionais percebidos 

CARNEIRO, 2015, Programa de Pós-Graduação em 
Administração, UFES. 

Bulas de medicamentos comercializados no Brasil 
enquanto fontes de informações: em foco a qualidade 
da informação nelas contidas após a resolução – RDC 
n. 47/2009 da Anvisa  

PINTO, 2013, Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação, Escola de Ciência da 

Informação, UFMG 

Qualidade da informação contábil-financeira: estudo 
sobre as observações relacionadas às demonstrações 
contábeis contidas nos relatórios de auditoria das 
principais empresas concessionárias brasileiras de 
água e esgoto 

FORGI, 2017, Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Contábeis e Financeiras, Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo 

Governança da informação na perspectiva de valor, 
qualidade e compliance: estudo de casos múltiplos 

LAJARA, 2013, Programa de Pós-Graduação em 
Administração, Escola de Administração da UFRGS 

Fluxo da informação em uma cadeia organizada da 
carne bovina no Rio Grande do Sul 

ALITI, 2003, Programa de Pós-Graduação em 
Agronegócio, UFRGS 

A avaliação do e-learning corporativo como um 
sistema de informação 

BRAGA, 2011, Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação, Escola da Ciência da 

Informação, UFMG 
Qualidade da evidenciação contábil de informações 
ambientais decorrentes dos serviços de gestão dos 
resíduos sólidos urbanos prestados pelas capitais 
brasileiras 

MAGALHÃES, 2013, Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Contábeis, Centro de Pós-Graduação e 
Pesquisas em Contabilidade e Controladoria, UFMG 

Fontes de informação especializada em saúde: análise 
de características e proposta de critérios para 
avaliação. 

OLIVEIRA, 2013, Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação, Escola de Ciência da 

Informação, UFMG. 
Uma análise de prestações de contas de candidatos 
majoritários no pleito de 2004 nos municípios da 
região metropolitana do Recife à luz das 
características qualitativas da informação contábil 

SILVA, 2007, Programa Multiinstitucional e Inter-
Regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis 

(UNB, UFPB, UFPE, UFRN), UFPE. 

Busca e validação da informação imagética na web. 
FIGUEIREDO, 2011, Programa de Pós-Graduação 

em Ciência da Informação, IBICT-UFRJ. 
EBITDA: sua utilização e interpretação no contexto 
da qualidade das informações contábeis na visão dos 
analistas de mercado de capitais 

MOMOSE, 2009, Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Contábeis e Atuariais, PUC/SP. 

Contabilidades societária e gerencial: diferenças e 
fatores críticos na integração 

FERREIRA, 2012, Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Contábeis e Atuariais, PUC/SP. 

Requisitos para o desenvolvimento de sistema de 
informação para os programas de pós-graduação 
stricto sensu da Universidade Federal de Santa 
Catarina. 

MACHADO, 2017, Programa de Pós-Graduação em 
Administração, Universidade Federal de Santa 

Catarina. 

A gestão da informação sob a luz do enterprise 
contente management (ECM): um estudo de caso em 
uma universidade pública 

GURGEL, 2007, Programa de Pós-Graduação em 
Administração, Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

da UFRN 
Processo de prestação de contas e controle social por 
meio de pesquisa participante: uma análise do 
Conselho Municipal de Saúde de Anápolis/GO 

REZENDE, 2013, Programa Multiinstitucional e 
Inter-Regional de Pós-Graduação em Ciências 

Contábeis, UNB/UFPB/UFRN, UNB. 
O propagandista de produtos farmacêuticos como 
agente de informação: estudo de caso com 
ginecologistas e obstetras de Salvador e Região 
Metropolitana 

PEDROSA, 2008, Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação, Instituto de Ciência da 

Informação, UFBA 

A avaliação do sistema eletrônico de informações 
(SEI) em uma instituição federal de ensino superior 

LOURENÇO, 2019, Programa de Pós-Graduação em 
Administração, Faculdade de Administração, 

Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG 
Qualidade da informação estratégica organizacional 
utilizando a casa da qualidade 

DOS SANTOS, 2016, Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia e Gestão do Conhecimento, UFSC. 

Fonte: BDTD, julho de 2019 
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Cabe destacar que, dentre as 39 dissertações recuperadas e selecionadas, uma delas 

não faz parte da área das Ciências Sociais Aplicadas, especificamente a última dissertação, 

sendo da área de Engenharia, contudo, foi selecionada em razão de sua aproximação com o 

objeto desta pesquisa. 

Após o levantamento do portfólio preliminar destacado nos Quadros12, 13 e 14, foi 

realizada uma leitura das referências relativas a estudos sobre a “Qualidade da Informação”, 

que apresentam atributos da qualidade da informação relevantes para esta pesquisa. Foram 

levantadas 450 referências, com as distribuições das freqüências de citações conforme consta 

no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Distribuição de frequências das citações das referências bibliográficas no portfólio 
previamente levantado 

 
Fonte: Pesquisa de campo a partir das bases de dados Scielo.org e BDTD, 2020 
 

Como pode ser observado no Gráfico 1, há, dentro do portfólio selecionado, 262 

referências com apenas uma citação, 89 referências com 2 citações, 32 referências com 3 

citações e assim sucessivamente, até o limite extremo, onde constam as referências com maior 

número de citações, como por exemplo 2 referências com 20 citações e uma única obra com 

22 citações. Também como é possível observar a partir do Gráfico 1, a curva da distribuição 

da freqüência das citações assume uma posição “J” reversa ou “J” invertida. Desta forma, 

optou-se por adotar critério auxiliar de determinação de elite científica descrito por Lima et al 

(2017), conforme seguinte algoritmo: 

a) Identificar o total de autores (obras, referências): “N”; 

b) Calcular o valor teórico da elite: “√N”; 

c) Se não há aderência do valor teórico aos dados coletados, identificar o valor real da 

elite ampla (acima de √N) e o valor observado da elite restrita (abaixo de √N); 
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d) Efetuar a diferença (Δ) entre a elite ampla e a elite restrita; 

e) Dividir a diferença obtida na alínea “d” (Δ) pelo total de autores com uma 

contribuição (y1), ou seja, (Δ/y1), convertendo o resultado em porcentagem - (Δ/y1) * 

100 (%); e 

f) Se, em termos de porcentagem, o valor da alínea “e” for inferior a dois por cento, 

então aceitar a elite ampla como elite; caso contrário (valor igual ou superior a dois 

por cento), aceitar a elite restrita. 

A partir dos procedimentos acima destacados e tendo em vista o levantamento prévio 

do portfólio bibliográfico, o cálculo para a formação do portfólio da pesquisa ficou assim 

estabelecido: 

a) Total de obras ou referências levantadas previamente: 450; 

b) Valor teórico da elite: √450 = 21,21 ou, arredondando, 22 obras ou referências, a partir 

da freqüência 9, conforme consta no Gráfico 1; 

c) Valor real da elite ampla (acima de √N) e valor observado da elite restrita (abaixo de 

√N) = 18 obras ou referências, a partir da freqüência 8, conforme Gráfico 1; 

d) Diferença (Δ) entre a elite ampla e a elite restrita = 22 – 18 = 4; 

e) Dividir a diferença obtida na alínea “d” (4) pelo total de autores com uma contribuição 

(y1 = 262), convertendo o resultado em porcentagem = 4/262 = 0,0152 – 1,52%; e 

f) Neste caso, como o valor da alínea “e” é inferior a 2%, então deve ser aceita a elite 

ampla como critério de determinação da elite científica. 

Desta forma, em razão do critério de determinação da elite científica selecionada para 

esta pesquisa, além do portfólio já levantado, fez parte também do portfólio desta pesquisa as 

22 obras mais citadas, conforme consta.no Quadro 15. 

 

Quadro 15 - Elite Científica Determinada a partir do Portfólio Previamente Levantado, a partir das 
citações em Artigos, Teses e Dissertações 

Obras/Referências Art Tes Dis Total 
WANG, Richard Y.; STRONG, Diane M. Beyond accuracy: what 
data quality means to data consumers. Journal of Management 
Information Systems, v. 12, n. 4, p. 5-34, 1996. 

3 8 11 22 

LEE, Yang W.; STRONG, Diane M.; KAHN, Beverly K.; WANG, 
Richard Y. AIMQ: a methodology for information quality 
assessment. Information & Management, v. 40, p. 133-146, 2002. 

4 5 11 20 

NEHMY, Rosa Maria Quadros; PAIM, Isis.A desconstrução do 
conceito de “qualidade da informação”. Ciência da Informação, 
Brasília, v. 27, n. 1, p. 36-45, jan./abr. 1998. 

5 4 11 20 

KAHN, Beverley K.; STRONG, Diane M.; WANG, Richard Y. 
Information quality benchmarks: product and service performance. 
Communications of the ACM, v. 45, n. 2, p. 184- 192, abr. 2002. 

2 7 10 19 

DAVENPORT, T. H. Ecologia da informação: porque só a 
tecnologia não basta para o sucesso na era da informação. São Paulo: 

4 3 11 18 
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Futura, 2002. 
MARCHAND, D. Managing information quality. In: WORMELL, I. 
(Ed.). Information quality definitions and dimensions. 
Proceedings. NORDINFO Seminar, Royal School of Librarian ship. 
Copenhagen. Taylor Graham, 1989. 

4 6 7 17 

OLETO, Ronaldo Ronan. Percepção da qualidade da informação. 
Ciência da Informação, Brasília, v. 35, n. 1, p. 57-62, jan./abr. 
2006. 

6 3 7 16 

DELONE, W. H. e McLEAN, E. R. Information Systems Success: 
The Quest for the Dependent Variable. Information Systems 
Research, 3 (1), p. 60-95, mar. 1992. 

3 4 9 16 

PAIM, I.; NEHMY, R. M. Q.; GUIMARÃES, C. G. Problematização 
do conceito “qualidade” da informação. Perspectivas em Ciência da 
Informação, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 111-119, jan./jun. 1996. 

4 4 8 16 

PIPINO, L.; LEE, Y. W.; WANG, R. Y. Data Quality assessment. 
Communications of the ACM, v.45, n.4, p. 211-218, 2002. 

3 4 8 15 

STRONG, D. M.; LEE, Y. W.; WANG, R. Y. Data quality in 
context. Communications of the ACM, v.40, n.5, p. 103-110, 1997. 

1 1 10 12 

CALAZANS, A. T. S. Qualidade da informação: conceitos e 
aplicações. Transinformação, Campinas, SP, v. 20, n. 1, p. 29-45, 
jan./abr. 2008. 

4 4 4 12 

CHOO, C. W. A organização do conhecimento: como as 
organizações usam a informação para criar significado, construir 
conhecimento e tomar decisões. São Paulo: SENAC Editora, 2011. 

3 2 7 12 

HUANG, K. T.; LEE, Y. W.; WANG, R. Y. Quality information 
and knowledge. New York: Prentice-Hall, 1999. 

5 4 2 11 

LOPES, I. L. Novos paradigmas para avaliação da qualidade da 
informação em saúde recuperada na Web. Ciência da Informação, 
Brasília, v. 33, n. 1, p. 81-90, jan./abril 2004. 

2 2 7 11 

WAND, Y., & WANG, R.Y. Anchoring data quality dimensions in 
ontological foundations. Communications of the ACM, v.39, n.11, 
p. 86-95, 1996. 

3 5 2 10 

NAUMANN, F.; ROLKER, C.; Assessment methods for information 
quality criteria. German research society, Berlin, 2000. In: 
International Conference on Information Quality, 2000. 
Cambridge, MA. Proceedings. Cambridge, MA. 2000. 

1 5 4 10 

DeLONE, W. H. e McLEAN, E. R. (2003, Spring). The DeLone and 
McLean model of Information Systems Success: A Ten-year Update. 
Journal of Management Information Systems, 19(4), 9-30, 2003. 

1 4 5 10 

KNIGHT, Shirlee-ann; BURN, Janice. Developing a framework for 
assessing information quality on the World Wide Web. Informing 
Science Journal, v. 8, p. 159-172, 2005. 

1 5 3 9 

EPPLER, M. J.; WITTIG, D. Conceptualizing information quality: a 
review of information quality frameworks from the last tem years. In: 
International Conference on Information Quality. Massachusetts: 
The MIT Press, 2000, p. 83-96. Proceedings. 

2 5 2 9 

GINMAN, M. Quality information, and information for quality. In: 
WORMELL, I. (Ed.). Information quality definitions and 
dimensions: Proceedings of a NORDINFO Seminar, Royal School 
of Librarian ship. Copenhagen: Taylor Graham, 1989. 

2 3 4 9 

Fonte: Pesquisa de campo, a partir do portfólio previamente levantado na etapa metodológica, 2020 

 

Como pode ser observado no Quadro 15, entre as 22 referências levantadas, três já 

faziam parte do portfólio obtido na metodologia: Nehmy e Paim (1998); Oleto (2006); e 

Calazans (2008). Os atributos da qualidade da informação constantes dessas três obras foram 

contabilizados uma única vez, ainda na etapa da metodologia, evitando, assim, redundância. 



98 
 

 

4.2 Levantamento e Seleção dos Atributos da Qualidade da Informação 

 

A partir dos referenciais selecionados na etapa metodológica, a partir da ferramenta 

Proknow-C, foi possível levantar 148 (cento e quarenta e oito) atributos da qualidade da 

informação, conforme consta no Quadro16, sendo que tais atributos passaram por dois tipos 

de filtragem e refinamento: 1) a partir da leitura dos conceitos dos atributos da qualidade da 

informação, os tributos com mesmo significado foram uniformizados em um só atributo; 2) 

foram selecionados os atributos mais citados, a partir da adoção de critério de relevância de 

citação entre os materiais (artigos, teses e dissertações) e  autores  constantes no portfólio 

bibliográfico. 

 

Quadro 16 - Atributos da qualidade da informação levantados no portfólio bibliográfico 
Ord Atributo Ord Atributo 
01 Abrangência. Escopo 75 Inteligibilidade 
02 Aceitabilidade 76 Interatividade. Qualidade da interação 
03 Acessibilidade 77 Interface. Qualidade da interface 
04 Acurácia 78 Interoperabilidade 
05 Adaptabilidade 79 Interpretabilidade 

06 
Adequação ao uso ou às necessidades dos 
usuários 

80 
Links relevantes. Seleção de links. Arquitetura 
dos links 

07 Admissibilidade 81 Legibilidade 
08 Amplitude 82 Livre de preconceitos. Imparcialidade 
09 Anúncios ou Alerta de Anúncios 83 Localizabilidade 
10 Aplicabilidade 84 Logicidade 
11 Apresentação. Aparência. Estética. Design.  85 Materialidade. Formal 
12 Arranjo 86 Mecanismo de busca interno 
13 Atitude 87 Medidas de gerenciamento de resultados 

14 
Atualidade (LAI). Informação atualizada. 
Temporalidade. Apropriação temporal 

88 Mensurabilidade (quantidade, volume) 

15 Audiência. Focada no usuário. 89 Mídia 
16 Autenticidade (LAI). Identidade 90 Modificabilidade 
17 Autoridade 91 Modularidade 
18 Avisos institucionais 92 Naturalidade 
19 Capacidade de resposta 93 Navegabilidade 
20 Coesão. Coerência 94 Necessidade 
21 Clareza (do texto) 95 Neutralidade. Não enviesada 
22 Cobertura 96 Objetividade 
23 Comparabilidade 97 Oportunidade. Tempestividade. Conveniência. 
24 Compatibilidade 98 Ordem. Organização do conteúdo 
25 Completude. Completeza 99 Período 
26 Complexidade 100 Perfil do site 

27 
Compreensibilidade. Facilidade de 
Entendimento 

101 Personalização 

28 Concisão. Representação concisa 102 Pertinência 
29 Conectividade 103 Política de emprego da informação 
30 Confiabilidade (Confiança). Credibilidade 104 Política editorial 
31 Confidencialidade. Privacidade. Sigilo 105 Portabilidade 
32 Conservadorismo condicional 106 Precisão. Exatidão 
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33 Consistência. Representação consistente 107 Precisão da fonte 
34 Consistência estrutural 108 Primariedade (LAI). Originalidade. 
35 Consistência semântica 109 Processo de revisão editorial 
36 Conteúdo apresentado 110 Prontidão. Pontualidade 
37 Contextualização. Contextualidade 111 Propriedade 
38 Criptografia 112 Prudência 

39 Desempenho 113 
Qualidade de manutenção do histórico. 
Rastreabilidade 

40 Detalhamento 114 Qualidade do texto. Apresentação do Texto 

41 Disponibilidade (LAI) 115 
Quantidade apropriada/adequada. Quantidade 
de dados 

42 Economia de custo. Custo benefício 116 Recuperação 
43 Economia de tempo 117 Redundância (não redundância). Equivalência 
44 Efetividade 118 Relevância 

45 Eficácia 119 
Reputação. Fidedignidade. Representação 
fidedigna. Livre de erros 

46 Eficiência 120 Responsabilidade 
47 Empacotamento 121 Responsividade 
48 Empatia 122 Restrição de acesso 
49 Energia 123 Retorno da informação 
50 Essencialidade 124 Robustez 
51 Estabilidade. Estável 125 Segurança 
52 Existência 126 Seletividade 
53 Extensão. Extensibilidade 127 Significado através do tempo 
54 Facilidade de operação 128 Significância 
55 Facilidade de uso. Manuseio 129 Simplicidade 
56 Flexibilidade 130 Suporte ao usuário 
57 Fonte. Qualidade da fonte 131 Suficiência 
58 Formato. Forma 132 Taxa de ruído da informação 
59 Fórum de discussão 133 Tempo de resposta 
60 Frequencia 134 Uniformidade. Homogeneidade. Padrão. 
61 Funcionalidade 135 Usabilidade 

62 
Facilidade de encontrar a informação. 
Encontrabilidade 

136 Utilidade 

63 Hierarquia de evidência 137 Valor agregado ou adicionado 
64 Idade 138 Valor apropriado. Informação apropriada 
65 Identificabilidade 139 Valor confirmatório 
66 Impacto da informação 140 Valor de uso 
67 Implementabilidade 141 Valor esperado 
68 Importância 142 Valor informativo. Valor preditivo 
69 Ineditismo. Raridade. Novidade 143 Valor instrutivo. Capacidade de instrução 

70 Inequivocidade (não ambígua) 144 
Valor percebido pelo usuário. Percepção de 
valor (valor como feedback). 

71 Influência 145 Variedade/diversidade de informação/conteúdo 
72 Informatividade 146 Velocidade de carregamento 
73 Integração 147 Verificabilidade 
74 Integridade (LAI). Validade 148 Volatilidade/Não volatilidade 

Fonte: Portfólio bibliográfico inicial, previamente levantado, 2020 
 

Após o levantamento dos atributos da qualidade da informação constante do portfólio 

bibliográfico inicial, foi realizada a contagem dos atributos da qualidade da informação dentro 

do portfólio bibliográfico final, somando-se nesta etapa as obras referentes à elite científica 

determinada nesta pesquisa (Quadro 15). Os atributos da qualidade da informação, 

organizados por ordem decrescente de citação, consta do Quadro 17, com a descrição dos 
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atributos, suas contagens por artigos (Art), teses (Tes), dissertações (Dis), por elite científica 

ampla (Elit) e total. 

 

Quadro 17 - Contagem das citações dos atributos da qualidade da informação no portfólio bibliográfico 
final levantado na pesquisa, 2021 

Ord Atributos 
Portfólio 

Art Tes Dis Elit Total 
01 Relevância (Valor preditivo e confirmatório) 12 14 35 16 77 
02 Confiabilidade (Confiança). Credibilidade. 11 12 31 15 69 
03 Acessibilidade 11 12 25 11 59 
04 Precisão. Exatidão 10 11 24 14 59 
05 Completude. Completeza 8 12 31 7 58 

06 
Atualidade. (LAI). Informação atualizada. Temporalidade. 
Apropriação temporal 

13 12 28 4 57 

07 
Compreensibilidade (clareza e concisão). Facilidade de 
Entendimento. 

8 11 26 11 56 

08 
Reputação. Fidedignidade. Representação Fidedigna (completa, 
neutra e livre de erros) 

8 9 25 9 51 

09 Consistência. Representação consistente 9 7 22 11 49 
10 Concisão. Representação concisa 10 7 21 9 47 
11 Interpretabilidade 11 10 17 9 47 
12 Integridade (LAI). Validade 10 5 21 11 47 
13 Valor agregado ou adicionado 10 9 18 9 46 
14 Segurança 7 8 21 10 46 
15 Objetividade 10 8 18 9 45 
16 Oportunidade (oportuna). Tempestividade. Conveniência. 3 6 24 11 44 
17 Utilidade 5 12 19 7 43 
18 Quantidade apropriada ou adequada. Quantidade de dados 7 7 16 11 41 
19 Acurácia. 10 8 16 5 39 
20 Facilidade de uso. Manuseio 7 6 19 4 36 
21 Apresentação. Aparência. Estética. Design (página/site) 5 6 16 4 31 
22 Clareza (do texto) 5 5 17 3 30 
23 Formato. Forma 3 7 16 4 30 
24 Disponibilidade (LAI) 8 6 12 3 29 
25 Conteúdo apresentado 4 5 16 4 29 
26 Usabilidade 2 8 13 3 26 
27 Abrangência. Escopo 8 4 10 3 25 
28 Flexibilidade. 3 2 12 3 20 
29 Contextualização. Contextualidade 5 4 7 3 19 

30 
Valor percebido pelo usuário. Percepção de valor (valor como 
feedback). 

4 3 9 2 18 

31 Interatividade. Qualidade da interação 3 2 11 2 18 
32 Neutralidade. Não enviesada 1 6 9 1 17 
33 Adequação (ao uso, às necessidades dos usuários). 3 3 10 1 17 
34 Comparabilidade (Uniformidade. Consistência.) 0 4 11 2 17 
35 Primariedade (LAI). Originalidade. 6 2 7 1 16 
36 Valor informativo. Valor preditivo 2 3 11 0 16 
37 Verificabilidade 0 4 11 1 16 
38 Economia de custo. Custo benefício. 0 0 12 4 16 
39 Navegabilidade. 1 5 6 3 15 
40 Ineditismo. Raridade. Novidade 5 4 3 2 14 
41 Confidencialidade. Privacidade. Sigilo 6 5 2 0 13 
42 Detalhamento 3 2 6 2 13 
43 Fonte. Qualidade da fonte. 2 2 7 2 13 
44 Eficácia 4 3 4 1 12 
45 Eficiência 3 3 4 2 12 



101 
 

46 Importância 3 2 5 2 12 
47 Simplicidade 1 3 7 0 11 
48 Ordem. Organização do conteúdo 2 1 8 0 11 
49 Materialidade. Formal 1 3 7 0 11 
50 Tempo de resposta 1 2 7 1 11 
51 Suficiência 2 2 5 2 11 
52 Autoridade 0 3 6 1 10 
53 Estabilidade. Estável 1 3 6 0 10 
54 Valor confirmatório 1 1 8 0 10 
55 Significado através do tempo 3 2 4 1 10 
56 Livre de preconceitos. Imparcialidade 1 4 3 2 10 
57 Aceitabilidade 2 1 4 3 10 
58 Mensurabilidade (quantidade, volume) 2 0 7 0 9 
59 Facilidade de operação 1 1 5 2 9 
60 Prontidão. Pontualidade 0 0 7 2 9 
61 Economia de tempo 2 1 4 2 9 
62 Audiência. Focadas no usuário 4 1 3 0 8 
63 Pertinência 1 1 6 0 8 
64 Coesão. Coerência 1 2 4 1 8 
65 Links relevantes. Seleção de links. Arquitetura dos links 0 2 5 1 8 
66 Autenticidade (LAI). Identidade. 4 0 3 0 7 
67 Desempenho 2 0 5 0 7 
68 Seletividade 2 1 4 0 7 
69 Frequência 2 0 5 0 7 
70 Existência 4 0 2 1 7 
71 Uniformidade. Homogeneidade. Padrão. 0 1 5 1 7 
72 Redundância (não redundância). Equivalência 1 2 2 2 7 
73 Qualidade de Manutenção do Histórico. Rastreabilidade 1 0 4 2 7 
74 Amplitude 2 0 4 0 6 
75 Valor apropriado. Informação apropriada 1 2 3 0 6 
76 Legibilidade 2 1 2 1 6 
77 Anúncios ou Alerta de Anúncios 0 1 4 1 6 
78 Interface. Qualidade da interface 1 1 3 1 6 
79 Conservadorismo condicional 0 3 2 0 5 
80 Mídia 1 0 4 0 5 
81 Período 1 0 4 0 5 
82 Aplicabilidade 1 1 3 0 5 
83 Volatilidade/Não volatilidade 0 1 4 0 5 
84 Inteligibilidade 1 1 2 1 5 
85 Complexidade 0 1 3 1 5 
86 Valor de uso 1 0 3 1 5 
87 Processo de Revisão Editorial 0 1 3 1 5 
88 Mecanismo de busca interno 0 1 3 1 5 
89 Adaptabilidade. 0 0 4 1 5 
90 Funcionalidade 0 0 4 0 4 
91 Naturalidade 1 1 1 1 4 
92 Precisão da fonte 0 1 2 1 4 
93 Hierarquia de Evidência 0 1 2 1 4 
94 Avisos institucionais 0 1 2 1 4 
95 Perfil do site 0 1 2 1 4 
96 Fórum de Discussão 0 0 3 1 4 
97 Personalização 0 0 3 1 4 
98 Informatividade 0 1 1 2 4 
99 Variedade ou diversidade de informação ou conteúdo 0 1 1 2 4 

100 Valor instrutivo/capacidade de instrução 2 1 0 0 3 
101 Localizabilidade 0 1 2 0 3 
102 Inequivocidade (não ambígua) 0 1 2 0 3 
103 Significância 0 1 2 0 3 
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104 Idade 1 0 2 0 3 
105 Admissibilidade 0 1 2 0 3 
106 Extensão. Extensibilidade 0 0 3 0 3 
107 Cobertura 0 2 1 0 3 
108 Velocidade de carregamento 0 0 3 0 3 
109 Prudência 0 1 2 0 3 
110 Impacto da informação 1 1 1 0 3 
111 Integração 0 0 3 0 3 
112 Empatia 0 0 3 0 3 
113 Consistência estrutural 0 1 1 1 3 
114 Empacotamento 1 0 1 0 2 
115 Efetividade 1 0 1 0 2 
116 Facilidade de encontrar a informação (encontrabilidade) 0 1 1 0 2 
117 Qualidade do texto. Apresentação do Texto 0 2 0 0 2 
118 Compatibilidade 0 0 2 0 2 
119 Logicidade 0 0 2 0 2 
120 Valor esperado 1 0 1 0 2 
121 Arranjo 0 1 1 0 2 
122 Responsabilidade 1 0 1 0 2 
123 Medidas de Gerenciamento de Resultados 0 1 1 0 2 
124 Criptografia 0 0 2 0 2 
125 Restrição de Acesso 0 0 2 0 2 
126 Atitude 0 0 2 0 2 
127 Conectividade 0 0 2 0 2 
128 Energia 0 0 2 0 2 
129 Implementabilidade 0 0 2 0 2 
130 Modularidade 0 0 2 0 2 
131 Modificabilidade 0 0 2 0 2 
132 Capacidade de Resposta 0 0 2 0 2 
133 Recuperação 0 1 1 0 2 
134 Retorno da Informação 0 0 2 0 2 
135 Portabilidade 0 0 2 0 2 
136 Responsividade 0 0 2 0 2 
137 Taxa de ruído da informação 0 0 1 1 2 
138 Suporte ao usuário 0 0 1 1 2 
139 Robustez 0 0 1 1 2 
140 Essencialidade  0 0 1 1 2 
141 Identificabilidade 0 0 1 1 2 
142 Política de emprego da informação 1 0 0 0 1 
143 Propriedade 1 0 0 0 1 
144 Política editorial 1 0 0 0 1 
145 Influência 1 0 0 0 1 
146 Necessidade 0 1 0 0 1 
147 Consistência semântica 0 1 0 0 1 
148 Interoperabilidade 0 1 0 0 1 

Fonte:Portfólio bibliográfico final levantado e selecionado na pesquisa, com a adição da elite científica do 
portfólio inicial, 2021 

 

A partir da contagem das citações dos atributos da qualidade da informação no 

portfólio bibliográfico final, foi elaborado o Gráfico 2, que apresenta a distribuição das 

freqüências das citações desses atributos. Como pode ser observada, a curva da distribuição 

da freqüência das citações dos atributos não assume um formato “J” reverso ou “J” invertido 
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e, desta forma, não foi possível utilizar o critério auxiliar da elite científica para determinar e 

selecionar os atributos mais relevantes para a pesquisa. 

 

Gráfico 2 - Distribuição das frequências das citações dos atributos da qualidade da informação no 
portfólio bibliográfico final 

 
Fonte: Portfólio bibliográfico final levantado e selecionado na pesquisa, 2021 

 

Pelo critério da elite ampla, seriam selecionados 14 atributos da qualidade da 

informação, a partir dos atributos com 46 ou mais citações, e pelo critério da elite restrita, 

apenas 12 atributos da qualidade informação seriam selecionados, a partir dos atributos com 

47 ou mais citações, o que, num rol de 148 atributos, são quantidades de atributos limitados 

para o objetivo desta pesquisa, que pretende identificar atributos da qualidade da informação: 

a) com alto grau de importância e satisfação; b) com baixo grau de importância e satisfação; 

c) com baixo grau de importância e alto grau de satisfação; e, d) com alto grau de importância 

e baixo grau de satisfação, sendo esses atributos o objetivo principal desta pesquisa. 

Tendo em vista a necessidade de selecionarmos um volume mais robusto de atributos 

da qualidade da informação que possibilite realizar uma análise qualitativa mais ampla, optou-

se por selecionar os atributos da qualidade da informação a partir de uma medida de posição 

(ou separatriz) que contemple os 25% maiores valores de citações dos atributos de qualidade 

da informação. Desta forma, o valor do terceiro quartil (Q3) ou quartil superior, é igual a 16 

citações; compulsando-se os dados, verifica-se que há 34 atributos da qualidade da 

informação com 17 ou mais citações (justamente os 25% maiores valores de citação). 

Como a pesquisa é relativa à informação produzida e divulgada pelo setor público, 

esta pesquisa selecionou todos os atributos da qualidade da informação presentes na Lei de 

Acesso à Informação (LAI), sendo eles: atualidade; integridade; disponibilidade; 
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primariedade; e autenticidade. Dos atributos da qualidade da informação que constam da LAI, 

atualidade, integridade e disponibilidade constam entre os 34 atributos mais citados, sendo 

adicionados os atributos primariedade e autenticidade, totalizando, desta forma, 36 atributos 

que foram aplicados aos especialistas e usuários especializados da informação do governo do 

estado de Rondônia, conforme constado Quadro 18. 

 

Quadro 18 - Atributos da qualidade da informação selecionados para aplicação aos especialistas e 
usuários especializados da informação do governo do estado de Rondônia 

Ord Atributos 
Portfólio 

Art Tes Dis Elit Total 
01 Relevância (Valor preditivo e confirmatório) 12 14 35 16 77 
02 Confiabilidade (Confiança). Credibilidade. 11 12 31 15 69 
03 Acessibilidade 11 12 25 11 59 
04 Precisão. Exatidão 10 11 24 14 59 
05 Completude. Completeza 8 12 31 7 58 

06 
Atualidade. (LAI). Informação atualizada. Temporalidade. 
Apropriação temporal 

13 12 28 4 57 

07 
Compreensibilidade (clareza e concisão). Facilidade de 
Entendimento. 

8 11 26 11 56 

08 
Reputação. Fidedignidade. Representação Fidedigna (completa, 
neutra e livre de erros) 

8 9 25 9 51 

09 Consistência. Representação consistente 9 7 22 11 49 
10 Concisão. Representação concisa 10 7 21 9 47 
11 Interpretabilidade 11 10 17 9 47 
12 Integridade (LAI). Validade 10 5 21 11 47 
13 Valor agregado ou adicionado 10 9 18 9 46 
14 Segurança 7 8 21 10 46 
15 Objetividade 10 8 18 9 45 
16 Oportunidade (oportuna). Tempestividade. Conveniência. 3 6 24 11 44 
17 Utilidade 5 12 19 7 43 
18 Quantidade apropriada ou adequada. Quantidade de dados 7 7 16 11 41 
19 Acurácia. 10 8 16 5 39 
20 Facilidade de uso. Manuseio 7 6 19 4 36 
21 Apresentação. Aparência. Estética. Design (página/site) 5 6 16 4 31 
22 Clareza (do texto) 5 5 17 3 30 
23 Formato. Forma 3 7 16 4 30 
24 Disponibilidade (LAI) 8 6 12 3 29 
25 Conteúdo apresentado 4 5 16 4 29 
26 Usabilidade 2 8 13 3 26 
27 Abrangência. Escopo 8 4 10 3 25 
28 Flexibilidade. 3 2 12 3 20 
29 Contextualização. Contextualidade 5 4 7 3 19 

30 
Valor percebido pelo usuário. Percepção de valor (valor como 
feedback). 

4 3 9 2 18 

31 Interatividade. Qualidade da interação 3 2 11 2 18 
32 Neutralidade. Não enviesada 1 6 9 1 17 
33 Adequação (ao uso, às necessidades dos usuários). 3 3 10 1 17 
34 Comparabilidade (Uniformidade. Consistência.) 0 4 11 2 17 
35 Primariedade (LAI). Originalidade. 6 2 7 1 16 
36 Autenticidade (LAI). Identidade. 4 0 3 0 7 

Fonte: Portfólio bibliográfico final levantado e selecionado na pesquisa, 2021 
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A partir da seleção dos atributos da qualidade da informação, partiu-se para a 

definição operacional dos atributos de forma a expressar o seu significado, explicitando o 

enunciado dos atributos aos sujeitos da pesquisa e destacando a maneira pela qual foi 

realizada sua mensuração e observação. Os atributos da qualidade da informação e suas 

definições constam do Quadro 19. 

 

Quadro 19 - Definição operacional dos atributos da qualidade da informação selecionados 
Atributos Definição Operacional 

Relevância 

Uma informação é considerada relevante quando for capaz de mudar as perspectivas e 
decisões dos usuários, se ratifica ou altera as expectativas dos usuários (valor 
confirmatório) e se é orientada para o futuro (valor preditivo). É a propriedade que 
identifica o valor, o interesse ou a implicação da informação para o fim a que se 
propõe.  
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo relevância das 
informações produzida e divulgada pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação à relevância das informações produzidas e 
divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Confiabilidade 

Credibilidade no conteúdo e na fonte da informação. Compreende a capacidade de 
realizar uma entrega, conforme foi prometida, com segurança e precisão. O usuário 
precisa acreditar na informação para se sentir seguro ao decidir. A confiabilidade 
qualifica a informação como confiável ou inconfiável. 
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo confiabilidade das 
informações produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está satisfeito com a confiabilidade das informações produzidas e 
divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Acessibilidade 

O quão os dados e as informações estão disponíveis e com que facilidade elas podem 
ser recuperadas. Possibilidade de um produto informacional atingir o maior número de 
usuários, atendendo preferências e necessidades de informação.  
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo acessibilidade das 
informações produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário com a acessibilidade às informações produzidas e 
divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Precisão 

Refere-se à informação correta, isenta e livre de erros. Conformidade à verdade ou a 
um padrão ou a um modelo. Grau de conformidade de uma medida a um padrão ou a 
um valor verdadeiro.  
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo precisão das informações 
produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação à precisão das informações produzidas e 
divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Completude 

Diz respeito às informações que contem todos os fatos e elementos importantes, não 
havendo falta de dados, que sejam de profundidade e amplitude suficientes para a 
tomada de decisão ou para determinada tarefa.  
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo completude das 
informações produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação à completude das informações produzidas e 
divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Atualidade 

Identifica o quão recente é o conteúdo da informação produzida e divulgada. Não 
obsolescência da informação.  
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo atualidade das 
informações produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação à atualização das informações produzidas e 
divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Compreensibilidade 
É a capacidade de a informação ser compreendida, apreendida, entendida. A 
compreensibilidade qualifica a informação como compreensível ou incompreensível.  
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo compreensibilidade das 
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informações produzidas e divulgadas pelo setor público 
O quão satisfeito está o usuário em relação à compreensibilidade das informações 
produzidas e divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Reputação 

A informação é considerada verdadeira com relação a sua fonte ou conteúdo. O quão o 
dado ou informação é valorizado de acordo com sua fonte ou conteúdo.  
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo reputação das 
informações produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação à reputação das informações produzidas e 
divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Consistência 

Atributo da qualidade da informação que diz respeito à freqüência com que os dados 
ou informações são apresentadas em um mesmo formato, compatível com os dados 
anteriores e em formato adequado ao uso, devendo os dados e informações serem os 
mesmos para todos os casos (formatos). Está relacionada ao uso dos mesmos 
procedimentos por parte das organizações ao trabalhar informações de um período em 
relação a outro período.  
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo consistência das 
informações produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação à consistência das informações produzidas 
e divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Concisão 

É a propriedade da informação de apresentar um conteúdo de modo reduzido, 
sintético, compacto, resumido, atendo-se ao essencial, contendo a essência do todo. O 
quanto a informação está compactamente representada.  
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo concisão das informações 
produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação à concisão das informações produzidas e 
divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Interpretabilidade 

O quanto a informação está em linguagem apropriada, símbolos e unidades, e as 
definições são claras. Refere-se ao grau de dificuldade que o usuário pode apresentar 
para compreender, usar corretamente e analisar a informação fornecida. O grau de 
interpretabilidade é determinado pelos conhecimentos prévios do usuário e pela 
compreensibilidade das variáveis, conceitos e terminologia subjacentes à informação. 
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo interpretabilidade das 
informações produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação à interpretabilidade das informações 
produzidas e divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Integridade 

Qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem (fonte), trânsito e 
destino. Forma de registro fiel ao fato que representa. Uma informação é considerada 
íntegra e válida se vem de uma fonte considerada confiável e seu conteúdo é legitimo 
(condiz com a realidade). 
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo integridade das 
informações produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação à integridade das informações produzidas e 
divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Valor agregado 

O quanto a informação é benéfica e proporciona vantagens, valor e benefícios para 
quem a usa. Valor agregado da informação significa um processo em que a informação 
se torna mais valiosa quando é organizada, sintetizada e julgada. 
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo agregação de valor das 
informações produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação à adição de valor das informações 
produzidas e divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Segurança 

Refere-se à proteção da informação contra o acesso não autorizado, a intrusão, a 
modificação desautorizada de dados ou informações armazenados, em processamento, 
em trânsito ou em consulta. A segurança da informação relaciona-se aos 
procedimentos de segurança mais amplos que, além dos conteúdos, abrange sistemas, 
equipamentos, instalações e, sobretudo, pessoas. O quão o dado ou informação é 
apropriadamente restrito para manter sua segurança. 
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo segurança das 
informações produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação à segurança das informações produzidas e 
divulgadas pelo governo de Rondônia? 
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Objetividade 

A informação é não tendenciosa, sem preconceitos, imparcial. Não contaminação de 
um conteúdo informacional por visões ou interesses particulares. Denota a capacidade 
de não favorecer ou prejudicar outrem, atendo-se a critérios objetivos, conforme 
princípios éticos estabelecidos. 
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo objetividade das 
informações produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação à objetividade das informações produzidas 
e divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Tempestividade 

Propriedade daquilo que ocorre no momento certo; oportunidade. Divulgação da 
informação no momento oportuno, certo, melhorando a relevância e a utilidade da 
informação, de forma a ela estar disponível para os agentes e possibilitando uma ação 
ou tomada de decisão. A tempestividade qualifica a informação como tempestiva ou 
intempestiva; oportuna ou inoportuna. 
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo tempestividade das 
informações produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação à tempestividade das informações 
produzidas e divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Utilidade 

É a propriedade da informação de possuir algum uso. Caracteriza a informação que 
serve ou é necessária para algo. A Utilidade qualifica a informação como útil ou inútil. 
O quão útil é a informação para a composição de conhecimentos sobre determinado 
assunto, tarefa ou decisão.  
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo utilidade das informações 
produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação à utilidade das informações produzidas e 
divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Quantidade apropriada 

Extensão do quanto o volume de informação é apropriado para a tarefa a ser 
executada. Quantidade de dados ou informações suficiente para a ação ou tomada de 
decisão. Esse atributo destaca a necessidade de quantidade apropriada num ambiente 
em que temos muita informação, o que confunde o usuário e dificulta localizar a 
informação requerida para a ação ou decisão.  
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo quantidade apropriada 
das informações produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação à quantidade das informações produzidas e 
divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Acurácia 

Qualidade da informação que significa a melhoria na proximidade entre o objetivo da 
informação e o resultado dessa informação. O resultado da informação condiz com o 
objetivo dela?  
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo acurácia das informações 
produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação à acurácia das informações produzidas e 
divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Facilidade de uso 

A informação é fácil de manipular e é aplicada a diferentes atividades. Também diz 
respeito à facilidade de interação do usuário com o sistema de informação.  
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo facilidade de uso das 
informações produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação à facilidade de uso das informações 
produzidas e divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Apresentação ou 
Aparência 

É o conjunto de atributos relativos à apresentação física e visual da informação, que 
podem influenciar na apreciação estética da representação da informação, tais como 
concepção gráfica, material utilizado, letras, imagens, cores, sons e animação. A 
informação pode ser apresentada em forma narrativa (escrita), numérica, gráfica ou 
outras formas, e a informação disponibilizada é de fácil percepção e leitura a partir da 
qualidade da peça gráfica e da organização dos dados. 
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo apresentação das 
informações produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação à apresentação das informações produzidas 
e divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Clareza 
Refere-se à capacidade de representar fatos, coisas, dados de modo claro, distinto, 
inteligível. Grau em que a informação está livre de ambigüidade. A clareza qualifica a 
informação como clara ou obscura. 
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Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo clareza das informações 
produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação à clareza das informações produzidas e 
divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Formato 

As informações devem ser apresentadas em detalhes e em formato apropriado para 
cada situação. 
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo formato das informações 
produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação ao formato das informações produzidas e 
divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Disponibilidade 

Qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, 
equipamentos ou sistemas autorizados. Grau em que a informação é fisicamente 
acessível, verificando se a informação existe e se seu acesso é possível para as pessoas 
que dela necessitam. 
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo disponibilidade das 
informações produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação à disponibilidade das informações 
produzidas e divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Conteúdo 

Atributo relativo à questão semântica da informação, precisão da transmissão dos 
símbolos em relação ao sentido desejado. Informação produzida e divulgada com 
ausência de erros e correção ortográfica em seu conteúdo. O conteúdo da informação 
produzida traz conceitos, conhecimentos, vocabulários e passou por revisão 
ortográfica e editorial?  
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo conteúdo das 
informações produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação ao conteúdo das informações produzidas e 
divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Usabilidade 

A usabilidade avalia quão fácil é a utilização de interfaces de usuário. Quando um 
produto ou serviço é realmente utilizável, o indivíduo que faz uso pode realizar o que 
deseja da maneira como acredita ser capaz de fazê-lo, sem obstáculos, hesitação ou 
dúvidas. A usabilidade da informação possibilita facilidade de aprendizado, facilidade 
de memorização, de operação e satisfação ao usuário. 
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo usabilidade das 
informações produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação à usabilidade das informações produzidas e 
divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Abrangência 

Refere-se ao quanto a informação pode ser aplicada de diferentes formas em diferentes 
situações. A informação está presente, tem amplitude e profundidade suficientes para a 
tarefa e atende adequadamente às necessidades dos usuários.  
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo abrangência das 
informações produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação à abrangência das informações produzidas 
e divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Flexibilidade 

A informação e os dados são expansíveis, adaptáveis e facilmente aplicáveis a outras 
necessidades dos usuários.  
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo flexibilidade das 
informações produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação à flexibilidade das informações produzidas 
e divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Contextualidade 

Refere-se ao grau de aplicabilidade ou de pertinência da informação à tarefa do 
usuário da informação, salienta que a qualidade da informação deve ser considerada 
dentro do contexto para qual foi produzida e da tarefa em questão. Atributo que avalia 
o quanto a informação está relacionada ao contexto para a qual foi produzida. O 
quanto a informação representa o contexto em que foi produzida e divulgada?  
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo contextualidade das 
informações produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação à contextualidade das informações 
produzidas e divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Valor percebido pelo 
usuário 

Uma informação é percebida como valiosa pelo usuário e utilizada com confiança 
quando a mesma é considerada como exata, o que caracteriza ausência de erros 
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simples na transcrição, na coleta e na agregação de dados, podendo ser associado à 
reputação de um produto ou serviço, legitimado pela confiança que o usuário deposita 
em seu uso.Representa o valor que o usuário atribui para a informação em função de 
sua importância percebida. 
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo percepção de valor das 
informações produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação ao valor por ele percebido das informações 
produzidas e divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Interatividade 

Mecanismos de retorno da informação, fórum de discussão e explicitação de 
algoritmos. A partir dos dispositivos e tecnologias da informação, a interatividade 
entre quem produz e divulga a informação (fonte) com quem usa a informação é 
possibilitada, podendo haver retornos, fóruns de discussão, adição de informações e 
possibilidade de tirar dúvidas dos usuários.  
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo interatividade das 
informações produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação à interatividade das informações 
produzidas e divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Neutralidade 

Atributo que qualifica a informação como não enviesada. Identifica que não há viés na 
direção de um resultado predeterminado. A ausência de viés representa a capacidade 
do procedimento de mensuração de proporcionar uma descrição precisa da 
informação. O viés é a tendência de uma medida para situar-se mais de um lado do que 
de outro daquilo que representa, em lugar de ter igual probabilidade, de ficar de 
qualquer um dos lados. 
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo neutralidade das 
informações produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação à neutralidade das informações produzidas 
e divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Adequação ao uso 

A informação deve ser orientada como um produto, e a qualidade da informação deve 
ser avaliada de acordo com sua adequação para os fins aos quais ela se destina. Define 
que a qualidade de um produto (informação) deve ser avaliada em relação a sua 
capacidade de satisfazer as necessidades dos usuários.  
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo adequação ao uso das 
informações produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação à adequação para o uso das informações 
produzidas e divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Comparabilidade 

Qualidade da informação que permite aos usuários identificar semelhanças e 
diferenças entre dois conjuntos de fenômenos. Atributo da informação que possibilita 
ao usuário o conhecimento da evolução entre determinada informação ao longo do 
tempo, numa mesma organização ou diversas organizações e informações similares 
entre diferentes organizações.  
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo comparabilidade das 
informações produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação à comparabilidade das informações 
produzidas e divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Primariedade 

Qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, 
sem modificações. Originalidade da informação.  
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo primariedade ou 
originalidade das informações produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação à originalidade das informações produzidas 
e divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Autenticidade. 
Identidade 

Qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada 
por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Significa que o dado ou 
informação é da origem a que se atribui e que não sofre alterações impróprias, 
descaracterizando-as.  
Qual grau de importância você atribui em relação ao atributo autenticidade das 
informações produzidas e divulgadas pelo setor público? 
O quão satisfeito está o usuário em relação à autenticidade das informações produzidas 
e divulgadas pelo governo de Rondônia? 

Fonte: AROUCK, 2011; CALAZANS, 2008; VALENTE, 2014; TRINDADE; OLIVEIRA; BECKER, 2011; 
TOMAÉL; ALCARÁ; SILVA, 2008; VALENTE; FUJINO, 2016; DOS SANTOS, 2016; CANHETTE, 2004; 
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MAGALHÃES, 2013; SILVA, 2007; PAIM et al., 1996; MAMOSE, 2009; MACHADO, 2017; ALENTEJO, 
2013, ALITI, 2003; GREEF; FREITAS, 2012; PAIM, NEHMY e GUIMARÃES, 1996; ZILLER, 2011). 
 

4.3 Assimetria da Informação Orçamentária e Financeira do governo do estado de 

Rondônia: a partir da percepção entre produtores especializados e usuários 

externos da informação 

 

Primeiramente, cabe destacar sobre o retorno dos formulários encaminhados aos 

sujeitos da pesquisa e efetivamente respondidos, de acordo com o destacado abaixo: 

 Especialistas da informação pública orçamentária e financeira do governo estadual: 

foram enviados formulários para 38 servidores do governo estadual que atuam 

diretamente na coordenação, produção e divulgação das informações orçamentárias e 

financeiras do estado, sendo 21 servidores da SEPOG e 17 da CGE/RO. Obteve-se 

retorno de 30 formulários completamente respondidos, representando 79% de retorno 

das respostas, sendo 17 respostas dos servidores da CGE/RO (100%) e 13 respostas 

de servidores da SEPOG (61,9%); 

 Usuários externos da informação orçamentária e financeira do governo do estado de 

Rondônia: foram enviados formulários para 104 usuários externos, sendo 67 

professores da UNIR e 37 do IFRO. Obteve-se retorno de 68 formulários 

completamente respondidos, representando aproximadamente 65% de retorno das 

respostas; 

 Usuários internos da informação orçamentária e financeira do governo de Rondônia: 

foram enviados formulários para 21 servidores do Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia. Obteve-se retorno de 20 formulários completamente respondidos, 

correspondendo a 95% de retorno de respostas. 

Cabe destacar que, em relação à Fundação Universidade Federal de Rondônia, foi 

realizado o levantamento pela plataforma Lattes, e 70 professores haviam sido selecionados, 

contudo, recentemente, três professores infelizmente vieram a óbito, o que reduziu o número 

de respondentes a 67 professores usuários externos da informação na UNIR que, somados aos 

professores do IFRO, totalizou 104 usuários externos aptos para responderem ao formulário. 

Em relação à CGE/RO e SEPOG, como o levantamento dos especialistas em 

informação pública do governo do estado de Rondônia foi realizado no primeiro semestre de 

2020, muitos servidores já não faziam parte da estrutura desses órgãos e alguns foram 

substituídos, podendo não corresponder ao que consta na lista inicial. Mesmo com os 
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desligamentos de servidores, obtivemos aproximadamente 80% das respostas dos 

especialistas da informação pública orçamentária e financeira do governo de Rondônia. 

Depois de aplicados os formulários junto aos especialistas da informação pública no 

estado de Rondônia (CGE/RO e SEPOG) e usuários externos dessa informação (professores e 

pesquisadores da UNIR e do IFRO), foram obtidos os resultados constantes do Quadro 20. O 

Quadro encontra-se organizado pelos somatórios das avaliações ou pontuações (Σ) indicadas 

pelos especialistas (importância) e usuários externos (satisfação) numa escala tendo por base 

o critério de Likert (de 1 a 10), para cada atributo da qualidade da informação, a média dessas 

avaliações (), as citações positivas (Citações+) e negativas (Citações-). 

 

Quadro 20 - Valores atribuídos por especialistas e usuários externos da informação orçamentária e 
financeira do governo de Rondônia - somatório, média, citações positivas e citações negativas 

Atributos 

Importância 
(N = 30 respostas) 

Satisfação 
(N = 68 respostas) 

Σ  Citações+ Citações– Σ  
Citações+ 

ni
+ 

Citações – 
ni

- 
Relevância 274 9,133 30 0 417 6,132 45 23 
Confiabilidade 272 9,067 29 1 403 5,926 42 26 
Acessibilidade 260 8,667 30 0 371 5,456 32 36 
Precisão 258 8,600 29 1 375 5,515 34 34 
Completude 259 8,633 29 1 351 5,162 31 37 
Atualidade 262 8,733 29 1 415 6,103 45 23 
Compreensibilidade 262 8,733 30 0 459 6,750 51 17 
Reputação 267 8,900 29 1 404 5,941 43 25 
Consistência 263 8,767 30 0 378 5,559 36 32 
Concisão 256 8,533 30 0 402 5,912 38 30 
Interpretabilidade 258 8,600 29 1 428 6,294 46 22 
Integridade 270 9,000 29 1 397 5,838 41 27 
Valor agregado 253 8,433 28 2 382 5,618 38 30 
Segurança 270 9,000 30 0 429 6,309 42 26 
Objetividade 270 9,000 29 1 408 6,000 39 29 
Tempestividade 267 8,900 30 0 375 5,515 35 33 
Utilidade 262 8,733 29 1 418 6,147 47 21 
Quantidade apropriada 257 8,567 29 1 351 5,162 28 40 
Acurácia 254 8,467 28 2 394 5,794 41 27 
Facilidade de uso 250 8,333 30 0 380 5,588 40 28 
Apresentação 253 8,433 30 0 423 6,221 46 22 
Clareza 262 8,733 29 1 427 6,279 46 22 
Formato 253 8,433 29 1 404 5,941 43 25 
Disponibilidade 260 8,667 29 1 397 5,838 45 23 
Conteúdo 262 8,733 29 1 408 6,000 45 23 
Usabilidade 253 8,433 29 1 402 5,912 44 24 
Abrangência 251 8,367 29 1 401 5,897 42 26 
Flexibilidade 243 8,100 29 1 372 5,471 36 32 
Contextualidade 260 8,667 29 1 422 6,206 47 21 
Valor percebido pelo usuário 255 8,500 29 1 398 5,853 40 28 
Interatividade 248 8,267 29 1 323 4,750 25 43 
Neutralidade 261 8,700 29 1 322 4,735 24 44 
Adequação ao uso 251 8,367 29 1 371 5,456 33 35 
Comparabilidade 251 8,367 29 1 348 5,118 27 41 
Primariedade 255 8,500 30 0 382 5,618 35 33 
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Autenticidade 270 9,000 30 0 419 6,162 47 21 
Fonte: Pesquisa de campo, 2021 
 

A partir dos dados organizados no Quadro 20, foi possível obter os graus de 

importância e satisfação para cada atributo da qualidade da informação orçamentária e 

financeira do governo do estado de Rondônia, conforme exposto no Quadro 21.  

O grau de importância (Ii) foi obtido a partir do número de atributos indicados como 

importantes (ni), referente a avaliações com citações de 6 a 10 em uma escala tendo por base o 

critério de Likert para cada atributo, multiplicado por 9 e dividido pelo número total de 

especialistas que responderam o formulário (N), e esse resultado somado a unidade. 

O grau de satisfação (Si) foi obtido a partir da subtração das citações negativas (ni
–) 

das citações positivas (ni
+) multiplicado por 5, dividido pela quantidade de usuários externos 

que responderam ao formulário com o resultado dessa equação somado ao número 5. 

 

Quadro 21 - Graus de Importância de Satisfação dos atributos da qualidade da informação orçamentária 
e financeira do governo do estado de Rondônia: especialistas x usuários externos 

Atributos 

Grau de Importância 
(N = 30 respostas) 

Grau de Satisfação 
(N = 68 respostas) 

ni 
Ii = 

1+ 9ni/N 
ni

+ ni
- ni

+-ni
- 

Si = 
5+5.(ni

+-ni
-)/N 

Relevância 30 10,00 45 23 22 6,618 
Confiabilidade 29 9,70 42 26 16 6,176 
Acessibilidade 30 10,00 32 36 -4 4,706 
Precisão 29 9,70 34 34 0 5,000 
Completude 29 9,70 31 37 -6 4,559 
Atualidade 29 9,70 45 23 22 6,618 
Compreensibilidade 30 10,00 51 17 34 7,500 
Reputação 29 9,70 43 25 18 6,324 
Consistência 30 10,00 36 32 4 5,294 
Concisão 30 10,00 38 30 8 5,588 
Interpretabilidade 29 9,70 46 22 24 6,765 
Integridade 29 9,70 41 27 14 6,029 
Valor agregado 28 9,40 38 30 8 5,588 
Segurança 30 10,00 42 26 16 6,176 
Objetividade 29 9,70 39 29 10 5,735 
Tempestividade 30 10,00 35 33 2 5,147 
Utilidade 29 9,70 47 21 26 6,912 
Quantidade apropriada 29 9,70 28 40 -12 4,118 
Acurácia 28 9,40 41 27 14 6,029 
Facilidade de uso 30 10,00 40 28 12 5,882 
Apresentação 30 10,00 46 22 24 6,765 
Clareza 29 9,70 46 22 24 6,765 
Formato 29 9,70 43 25 18 6,324 
Disponibilidade 29 9,70 45 23 22 6,618 
Conteúdo 29 9,70 45 23 22 6,618 
Usabilidade 29 9,70 44 24 20 6,471 
Abrangência 29 9,70 42 26 16 6,176 
Flexibilidade 29 9,70 36 32 4 5,294 
Contextualidade 29 9,70 47 21 26 6,912 
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Valor percebido pelo usuário 29 9,70 40 28 12 5,882 
Interatividade 29 9,70 25 43 -18 3,676 
Neutralidade 29 9,70 24 44 -20 3,529 
Adequação ao uso 29 9,70 33 35 -2 4,853 
Comparabilidade 29 9,70 27 41 -14 3,971 
Primariedade 30 10,00 35 33 2 5,147 
Autenticidade 30 10,00 47 21 26 6,912 
Fonte: Pesquisa de campo, 2021 

 

Como pode ser observado no Quadro 21 e na equação do grau de satisfação, tomou-se 

como ponto médio de importância e satisfação, a partir da escala pelo critério de Likert, o 

valor 5. Desta forma, os dados podem ser melhores apresentados a partir do Gráfico 3 que 

apresenta a relação Importância x Satisfação. 

Um dos objetivos desta pesquisa é analisar os atributos da qualidade da informação 

orçamentária e financeira do governo do estado de Rondônia quanto a sua importância na 

perspectiva dos especialistas e percepção quanto à satisfação das informações pelos usuários, 

sendo foco de investigação da pesquisa os atributos da qualidade da informação considerados 

importantes e cujos usuários demonstram insatisfação. 

Conforme pode ser observado no Quadro 21, todos os atributos da qualidade da 

informação selecionados na pesquisa foram julgados como importantes pelos especialistas na 

coordenação, produção e divulgação das informações orçamentárias e financeiras do governo 

de Rondônia. Por sua vez, apenas 07 (sete) atributos da qualidade da informação foram 

classificados como insatisfatórios pelos usuários externos especializados da informação 

orçamentária e financeira do governo de Rondônia, conforme destacados abaixo em 

decrescente de insatisfação:   

1) Neutralidade: 3,529; 

2) Interatividade: 3,676; 

3) Comparabilidade: 3,971; 

4) Quantidade apropriada: 4,118; 

5) Completude: 4,559; 

6) Acessibilidade: 4,706; e 

7) Adequação ao uso: 4,853. 

Uma das questões levantadas na pesquisa, em relação aos usuários externos da 

informação, foi se o usuário teve que solicitar informação de alguma unidade administrativa 

da estrutura do governo estadual. 
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Gráfico 3 - Grau de Importância x Grau de Satisfação, na perspectiva dos especialistas e usuários 
externos 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2021.  
 

Conforme observado no Gráfico 4, 61,7% dos usuários entrevistados teve que solicitar 

alguma informação orçamentária e financeira do governo de Rondônia, em razão de não ter 

encontrado essa informação nos sistemas, sites e plataformas do governo. Desse total, a 

maioria (44,1%) solicitou a informação diretamente da unidade administrativa responsável 

pela informação, outros 13,2% solicitaram junto a plataforma SIC ou Fala.BR. 38,3% dos 

usuários que responderam ao formulário informaram que não solicitaram informações, 26,5% 

desses usuários destacaram que não foi preciso solicitar em razão de ter encontrado a 

informação do governo estadual em sua forma digital enquanto 11,8% dos usuários afirmaram 

que não solicitaram por desistência em razão de não ter recuperado essa informação por meio 

digital ou eletrônica. 
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Gráfico 4 - Solicitação de informações, pelos usuários externos, a informações do governo do estado de 

Fonte: Pesquisa de campo, 2021
 

Outra questão levantada junto aos usuários

interposição de recursos em relação a 

administrativas do governo 

Cidadão. 

Conforme pode ser obse

efetivado qualquer tipo de reclamação ou interposto recurso em razão de pedidos de 

informações efetuados, sendo que 39,7% desses usuários 

reclamação ou recurso em razão

outros 32,4%, por sua vez, destacaram que não tiveram o acesso, contudo, não efetivaram 

reclamação ou efetivaram recurso.

informação orçamentária e f

nos sites, sistemas e plataformas do governo estadual, 

administrativas, os usuários exercem um papel fundamental na melhoria da qualidade da 

informação pública, cabendo aos usuários 

plataformas disponibilizadas pelo setor público

erros e omissões de informações relevantes, 

desta forma, seu papel de principal na relação com o Estado

Sim, solicitei diretamente ao gabinete do governo 
estadual

Sim, solicitei junto à Controladoria
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Solicitação de informações, pelos usuários externos, a informações do governo do estado de 
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agente, prestar contas à sociedade, mantendo

ampliem o seu acesso, de forma completa, íntegra e compreensível. 11,8% dos usuários 

destacaram que efetivaram reclamação ou propuseram recurso em razão de não ter acesso à 

informação, outros 11,8% reclamaram ou recorreram em razão de a informação fornecida 

estar incompleta e 4,4% alegam terem reclamado ou recorrido em razão da informação 

recebida estar incompreensível.

 

Gráfico 5 - Efetivação de reclamação ou recurso pelos usuários externos e sua motivação

Fonte: Pesquisa de campo, 2021.
 

A situação se repete em relação ao quesito sugestão, na qual 82% dos usuários da 
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informação produzida e divulgada.
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a informada a partir de mecanismos que 

ampliem o seu acesso, de forma completa, íntegra e compreensível. 11,8% dos usuários 

e efetivaram reclamação ou propuseram recurso em razão de não ter acesso à 

informação, outros 11,8% reclamaram ou recorreram em razão de a informação fornecida 

estar incompleta e 4,4% alegam terem reclamado ou recorrido em razão da informação 
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 Assegurar que as informações em documentos ou em sistemas tenham links de acesso 

às fontes informadas, de forma a promover a completude da informação;

 Disponibilizar as informações correntes acompanhadas de informações de exercícios 

anteriores, visando propicia

 Criar banco de dados para facilitar as pesquisas científicas a part

governo estadual. 

O Gráfico 6 apresenta as unidades administrativas da estrutura do governo do estado 

de Rondônia mais mencionadas quanto à insatisfação das informações produzidas e 

divulgadas. As duas principais pastas da área social, Secre

Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), foram apontadas como aquelas que produzem e 

divulgam a informação orçamentária e financeira de forma insatisfatória na perspectiva dos 

usuários externos.  

 

Gráfico 6 - Unidades Administrativas do governo de Rondônia mais destacadas quanto à insatisfação das 
informações produzidas e divulgadas na perspectiva dos usuários externos

Fonte: Pesquisa de campo, 2021.
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A SESAU foi mencionada 19 vezes e a SEDUC por 12 oportunidades. Cabe destacar 

que a pesquisa foi realizada no período da pandemia do novo Coronavirus, 

de informações da área de saúde, que já é uma área de forte demanda como fonte de 

informações, teve demanda potencializada em razão do contexto no momento da pesquisa.
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que as informações em documentos ou em sistemas tenham links de acesso 

es informadas, de forma a promover a completude da informação; 

as informações correntes acompanhadas de informações de exercícios 
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Outras unidades também foram mencionadas, com destaque para: Departamento 

Estadual de Trânsito e Secretaria Estadual de Finanças, com 7 menções cada; Secretaria de 

Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, com 6 mençõe

Desenvolvimento Econômico e Inf

Rural, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental, Secretaria Estadual de Assistência 

Social e Junta Comercial do Estado, com 4 me

As duas pastas da área social também foram mencionadas pelos especialistas na 

informação orçamentária e financeira do governo de Rondônia em relação à qualidade da 

informação produzida e divulgada. 

foi mencionada 8 vezes como a unidade administrativa do governo de Rondônia

baixa qualidade ou qualidade regular quanto às informações produzidas e divulgadas, seguida 

pela SESAU, com 5 menções.

 

Gráfico 7 - Unidades Administrativas do governo de Rondônia com baixa ou regular qualidade nas 
informações produzidas e divulgadas, na perspectiva dos especialistas da informação

Fonte: Pesquisa de campo, 2021.
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observado pelo Gráfico 8, a SESAU foi mencionada 7 vezes 

governo de Rondônia que mais recebem críticas, reclamações e recomendações de melhoria, 

seguida pela SEDUC, com 5 menções.
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Outras unidades também foram mencionadas, com destaque para: Departamento 

Estadual de Trânsito e Secretaria Estadual de Finanças, com 7 menções cada; Secretaria de 

Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, com 6 menções; Superintendência Estadual de 

Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura, Entidade de Assistência Técnica e Extensão 

Rural, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental, Secretaria Estadual de Assistência 

Social e Junta Comercial do Estado, com 4 menções cada unidade. 

As duas pastas da área social também foram mencionadas pelos especialistas na 

informação orçamentária e financeira do governo de Rondônia em relação à qualidade da 

informação produzida e divulgada. A partir do Gráfico 7 é possível obser

foi mencionada 8 vezes como a unidade administrativa do governo de Rondônia

baixa qualidade ou qualidade regular quanto às informações produzidas e divulgadas, seguida 

pela SESAU, com 5 menções. 

Unidades Administrativas do governo de Rondônia com baixa ou regular qualidade nas 
informações produzidas e divulgadas, na perspectiva dos especialistas da informação

: Pesquisa de campo, 2021. 

SESAU e SEDUC também são as duas organizações ma

especialistas em informações quanto às críticas, reclamações e sugestões ou recomendações 

de melhorias na qualidade de suas informações produzidas e divulgadas. Conforme pode ser 

observado pelo Gráfico 8, a SESAU foi mencionada 7 vezes como unidade administrativa do 

governo de Rondônia que mais recebem críticas, reclamações e recomendações de melhoria, 

seguida pela SEDUC, com 5 menções. 
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Outras unidades também foram mencionadas, com destaque para: Departamento 
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Gráfico 8 - Unidades Administrativas do governo de Rondônia que recebem mai
recomendações de melhoria, na perspectiva dos especialistas da informação estadual

Fonte: Pesquisa de campo, 2021.
 

Quando questionado 

Rondônia em que os usuários 

orçamentárias e financeiras 

do Gráfico 9, cujos dados estão ordenados por menções e de forma decrescente

 

Gráfico 9 - Unidades Administrativas do governo de Rondônia mais destacadas quanto à satisfação das 
informações produzidas e divulgadas na perspectiva dos usuários externos

Fonte: Pesquisa de campo, 2021.
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em que os usuários externos julguem estarem satisfeitos 

orçamentárias e financeiras produzidas e divulgadas, foram obtidos os resultados constantes 

do Gráfico 9, cujos dados estão ordenados por menções e de forma decrescente
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: Pesquisa de campo, 2021. 

Conforme pode ser observado do Gráfico 9, as duas unidades do governo do estado de 
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Unidades Administrativas do governo de Rondônia que recebem mais críticas, reclamações e 
recomendações de melhoria, na perspectiva dos especialistas da informação estadual 

 

unidades gestoras ou organizações do governo do estado de 

 com as informações 
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do Gráfico 9, cujos dados estão ordenados por menções e de forma decrescente. 
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coordenação, produção e divulgação da estrutura de informação pública de todas as unidades 

do governo estadual, em especial, as informações orçamentárias e financeiras. 

Conforme a Lei nº 154/1996 (TCE-RO, 2017), que dispõe sobre a Lei Orgânica do 

TCE-RO, e da Resolução Administrativa nº 005/TCER-96 (TCE-RO, 2017), que aprova o 

Regimento Interno do TCE-RO, é competência da corte de contas estadual realizar inspeções 

e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas 

unidades administrativas dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e nas entidades da 

administração indireta, fundações, fundos e sociedades instituídas e mantidas pelo poder 

público estadual e municipais (art. 36), sendo assegurado acesso irrestrito ao TCE-RO a todas 

as fontes de informações disponíveis em órgãos e entidades das administrações estadual e 

municipais, incluindo as informações de sistemas eletrônicos de processamento de dados.  

Além das atividades de inspeção e auditoria, o TCE-RO acompanha a arrecadação de 

receitas de competência do estado e municípios, fiscaliza os atos de receita e despesas sobre 

as unidades administrativas do estado, emite parecer sobre a prestação de contas dessas 

unidades e do governo do estado, edita normas e orientações para as unidades jurisdicionadas 

visando melhoria da gestão pública, entre outras atribuições (TCE-RO, 2017). 

As ações de inspeção e auditoria e a atuação do TCE-RO na edição de normas e 

orientações sobre as unidades administrativas do governo de Rondônia justificam a 

importância do tribunal no sentido de contribuir para a melhoria da qualidade da informação 

na estrutura do governo estadual. Cabe destacar ainda que o Tribunal de Contas tem irrestrito 

acesso a todas as fontes de informação disponíveis em órgãos e entidades da administração 

pública estadual, inclusive sobre os sistemas eletrônicos, como é o caso do SIC ou Fala.BR, 

conforme consta no artigo 6º do seu Regimento Interno aprovado pela Resolução 

Administrativa nº 005/TCER-96 (TCE-RO, 2017). Em razão dessas competências e 

atribuições e do trabalho realizado, o reconhecimento dos usuários externos à importância do 

TCE-RO como ator social relevante na gestão, produção e divulgação de informações 

orçamentárias e financeiras em Rondônia, é positivo por sinalizar seu papel como importante 

colaborador na consolidação dos dispositivos de informação e nas ações de informação no 

estado. 

Enquanto o Tribunal de Contas é órgão de controle externo, com autonomia frente aos 

poderes, a Controladoria-Geral do Estado de Rondônia é o órgão central do sistema de 

controle interno do Poder Executivo estadual, diretamente subordinada ao chefe desse poder, 

tendo por principais finalidades, competências e atribuições (RONDÔNIA, 2018): 
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 avaliar o cumprimento das metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

e no Plano Plurianual (PPA), bem como avaliar a execução dos programas de governo 

e dos orçamentos do estado; 

 avaliar os resultados quanto à eficácia, eficiência e efetividade da gestão orçamentária, 

financeira, patrimonial e operacional dos órgãos e das entidades do Poder Executivo 

Estadual, bem como a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

 promover a implementação de procedimentos de prevenção e de combate à corrupção 

e a política de transparência da gestão no âmbito do Poder Executivo Estadual; 

 ampliar os mecanismos de controle da gestão dos bens públicos mediante a abertura de 

canais de comunicação entre a Administração Pública Estadual e a sociedade, 

expandindo a capacidade do cidadão de participar da fiscalização e da avaliação as 

ações do governo, visando à melhoria da eficiência do gasto público; 

 desempenhar funções de controladoria e auditoria das unidades administrativas do 

Poder Executivo Estadual e exercer supervisão técnica das Unidades Executoras de 

Controle Interno; 

 expedir normas gerais sobre as funções do Sistema de Controle Internos previstos em 

lei; 

 instituir, manter e propor sistemas de informações para subsidiar o desenvolvimento 

das funções de controle interno, aprimorar os controles, agilizar as rotinas e melhorar a 

qualidade das informações. 

Também em razão de suas atribuições e competências, a CGE/RO é reconhecida pelos 

usuários externos da informação como importante ator social, seu papel relevante como 

formulador de políticas informacionais e de normas (dispositivos informacionais), no 

desenvolvimento e gestão de sistemas e plataformas (artefatos da informação) e como 

mediador da informação na relação Estado e sociedade (ações sociais). 

Os especialistas da informação orçamentária e financeira do governo de Rondônia 

destacam a CGE/RO e a Secretaria Estadual de Finanças (SEFIN) como principais atores na 

produção qualitativa da informação pública estadual. Conforme pode ser observado no 

Gráfico 10, a CGE/RO recebeu 17 menções como unidade administrativa do estado que atua 

de forma mais qualitativa em relação às informações produzidas e divulgadas, tendo por base 

os atributos destacados na pesquisa. A SEFIN recebeu 10 menções e a SEPOG recebeu 7 

menções. Cabe destacar aqui que os respondentes, tanto usuários externos e internos e 

especialistas da informação pública pesquisados, poderiam indicar até três organizações em 



 

todas as questões de levantamento de organizações que atuavam de forma

qualitativa, quanto a satisfação ou insatisfação, bem como a elogios, críticas e reclamações.

 

Gráfico 10 - Unidades Administrativas do governo de Rondônia que atuam de forma mais qualitativa nas 
informações produzi

Fonte: Pesquisa de campo, 2021.
 

Também a CGE/RO e a SEFIN se sobressaem entre as mais destacadas pelos 

especialistas entre as unidades administrativas que mais recebem elogios em relação à

informações orçamentárias e financeiras produzidas e divulgadas.

 

Gráfico 11 - Unidades Administrativas do governo de Rondônia que mais elogi
informações produzidas e divulgadas, na perspectiva dos especi

Fonte: Pesquisa de campo, 2021.
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todas as questões de levantamento de organizações que atuavam de forma mais ou menos 

qualitativa, quanto a satisfação ou insatisfação, bem como a elogios, críticas e reclamações. 

Unidades Administrativas do governo de Rondônia que atuam de forma mais qualitativa nas 
das e divulgadas, na perspectiva dos especialistas da informação 
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divulgadas, seguido pela SEFIN, com 4 citações e do TCE

do Estado, ambas com 2 citações.

Por fim, foram questionados, tanto aos usuários externos quanto aos especialistas, que 

atores sociais, estrutura ou sistema do governo de Rondônia mais contribui para a melhoria da 

qualidade da informação, atuando como mediador ou facilitador do acesso físico ou cognitivo 

da informação. Conforme pode ser observado no Gráfico 

informação consideram que os sites, sistemas e plataformas são

a melhoria da qualidade da informação, com 36,76% das indicações

artefatos informacionais que mais contribuem para a melhoria da qualidade da informação, 

atuando como mediadores entre os produtores da informação e usuários da informa

do governo do estado de Rondônia, o Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao 

Cidadão (SIC) e o Portal da Transparência do governo estadual foram os artefatos mais 

citados.  

 

Gráfico 12 - Atores sociais, estrutura
para a melhoria da qualidade da informação, na perspectiva dos usuários externos

Fonte: Pesquisa de campo, 2021.
 

Em relação aos atores sociais, os usuários externos consideram que o TCE

usuários da informação do governo de Rondônia são aqueles que mais contribuem com a 

melhoria da qualidade da informação do estado, atuando de forma a mediar a informação para 

a obtenção do acesso físico e cognitivo dessas informações, o TCE
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divulgadas, seguido pela SEFIN, com 4 citações e do TCE-RO e o Departamento de Trânsito 

do Estado, ambas com 2 citações. 

Por fim, foram questionados, tanto aos usuários externos quanto aos especialistas, que 

atores sociais, estrutura ou sistema do governo de Rondônia mais contribui para a melhoria da 

da informação, atuando como mediador ou facilitador do acesso físico ou cognitivo 

da informação. Conforme pode ser observado no Gráfico 12, os usuários externos da 

informação consideram que os sites, sistemas e plataformas são os que 

a melhoria da qualidade da informação, com 36,76% das indicações, sendo desta forma, os 

artefatos informacionais que mais contribuem para a melhoria da qualidade da informação, 

atuando como mediadores entre os produtores da informação e usuários da informa

do governo do estado de Rondônia, o Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao 

Cidadão (SIC) e o Portal da Transparência do governo estadual foram os artefatos mais 
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RO e o Departamento de Trânsito 

Por fim, foram questionados, tanto aos usuários externos quanto aos especialistas, que 

atores sociais, estrutura ou sistema do governo de Rondônia mais contribui para a melhoria da 

da informação, atuando como mediador ou facilitador do acesso físico ou cognitivo 

12, os usuários externos da 

 mais contribuem para 

, sendo desta forma, os 

artefatos informacionais que mais contribuem para a melhoria da qualidade da informação, 

atuando como mediadores entre os produtores da informação e usuários da informação. O site 
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vez, os usuários da informação pública, mediante encaminhamento de pedidos de informação 

de forma direta às unidades do governo estadual. 

Cabe destacar que, quando um usuário solicita qualquer tipo de informação das 

unidades administrativas, seja de forma direta ou por meio das plataformas, como é o caso do 

SIC, está sinalizando para o Estado que aquela informação não está acessível, ou, caso esteja, 

está de forma incompleta ou incompreensível. Também, quando um usuário recorre a um 

pedido de informação ou faz algum tipo de reclamação, sinaliza para o Estado que essa 

informação também está incompleta, incompreensível e sua qualidade e integridade 

comprometidas, além de outros aspectos que podem resultar até mesmo na imparcialidade da 

informação divulgada. Desta forma, os usuários também são mediadores da informação e suas 

ações sinalizam necessidades de melhoria na qualidade da informação produzida e divulgada 

pelos governos estaduais.   

Sobre essa questão do usuário como ator social mediador da informação, cabe destacar 

aqui uma crítica efetivada por um dos usuários externos, aqui nomeado como usuário externo 

1, que utilizou o formulário para se expressar em relação ao tema: 

Desconheço. Não tem espaço, mas, quero registrar: pode ser o melhor sistema de 
informação do mundo, não adianta se o governo não capacita a população para 
aprender a usar. Será um sistema disponível para uma elite, uma minoria (usuário 
externo 1, 2021). 

Como pode ser observado, é limitada a capacidade de os usuários desempenharem o 

papel de principal de forma eficiente, sendo limitada sua contribuição no processo de 

melhoria da qualidade da informação orçamentária e financeira do governo de Rondônia. 

Como foi visto no Gráfico 5, mais de 72% dos usuários externos afirmaram não realizar 

qualquer tipo de reclamação ou ter interposto qualquer recurso quanto a pedidos de acesso ou 

quanto ao acesso à informação orçamentária e financeira do governo estadual e 82% 

afirmaram que jamais realizaram algum tipo de sugestão ou recomendação de melhoria, 

destacando que estamos tratando de usuário externo qualificado, professores e pesquisadores 

da área social no estado de Rondônia. Isso possibilita corroborar, até aqui, com a hipótese 3, 

em que destacamos que o usuário interno da informação, neste caso o TCE-RO, é quem atua 

de forma mais efetiva como mediador no processo de melhoria da qualidade da informação do 

governo do estado de Rondônia a partir de suas auditorias, emissão de relatórios, 

recomendações, desenvolvimento de estudos, edição de normas e outras ações, sinalizando 

necessidades de melhoria na qualidade da informação de forma a minimizar o problema da 

assimetria informacional na relação Estado e sociedade. 



 

O usuário da informação é ator fundamental no processo de melhoria da qualidade da 

informação, contudo, necessário se faz qualificar esse usuário para util

plataformas e despertar no usuário

na relação com o Estado, de forma a que esse usuário

plataformas para sinalizar ao governo estadual necessida

informação divulgada à 

compreensível, comparável, entre outros atributos, permitindo aos cidadãos exercerem seu 

papel na relação com o Estado.

O Gráfico 13 apresenta

perspectiva dos especialistas da informação. Segundo os especialistas

informacionais, com 53,33% de indicações,

processo de melhoria da qualidade d

Transparência do governo de Rondônia.

 

Gráfico 13 - Atores sociais, estrutura ou sistema do governo do estado de Rondônia que mais contribuem 
para a melhoria da qualidade da informação, 

Fonte: Pesquisa de campo, 2021.
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 sociedade, tornando-a acessível em sua plenitude, íntegra, 

compreensível, comparável, entre outros atributos, permitindo aos cidadãos exercerem seu 

papel na relação com o Estado. 

O Gráfico 13 apresenta a mesma questão levantada no Gráfico 12, contudo, na 

perspectiva dos especialistas da informação. Segundo os especialistas

, com 53,33% de indicações, também são os que mais contribuem

processo de melhoria da qualidade da informação, com destaque para o Portal da 

Transparência do governo de Rondônia. 

Atores sociais, estrutura ou sistema do governo do estado de Rondônia que mais contribuem 
para a melhoria da qualidade da informação, na perspectiva dos especialistas

: Pesquisa de campo, 2021. 
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O usuário da informação é ator fundamental no processo de melhoria da qualidade da 

informação, contudo, necessário se faz qualificar esse usuário para utilizar os sistemas e 

cidadão, especializados ou não, o seu papel como principal 

cidadão se utilize dos sistemas e 

des de melhoria na qualidade da 

a acessível em sua plenitude, íntegra, 

compreensível, comparável, entre outros atributos, permitindo aos cidadãos exercerem seu 

a mesma questão levantada no Gráfico 12, contudo, na 

perspectiva dos especialistas da informação. Segundo os especialistas, os artefatos 
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de forma proativa, requisitando as informações, efetuando reclamações e recursos quando as 

informações estiverem incompletas, incompreensíveis, em formato inadequado, enviesadas, 

inapropriadas ao uso e comparação, além de outras inconsistências do ponto de vista 

qualitativo, cabendo ainda propor sugestões de melhorias e fazer elogios, quando as 

informações apresentarem os elementos qualitativos. É preciso qualificar os usuários para o 

processo. Os especialistas destacaram a Controladoria-Geral do Estado como o ator social que 

melhor atua na melhoria da qualidade da informação, com 30% das indicações, sobretudo por 

meio de auditorias e consultorias prestadas às unidades do governo estadual. 

 

4.4 Assimetria da Informação Orçamentária e Financeira do governo do estado de 

Rondônia: a partir da percepção entre produtores especializados e usuários 

internos da informação 

 

Em relação aos usuários internos, membros do Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia (TCE-RO), conforme levantamento inicial, foram indicados 21 membros que atuam 

na área da informação orçamentária e financeira do governo estadual, sendo para  quem foram 

enviados os formulários. A lista foi apresentada pelo TCE-RO, mediante pedido junto ao 

SICOUV, no início do ano de 2020, sendo que, quando da aplicação do formulário, vários 

servidores foram realocados em outras unidades de trabalho na corte de contas, de forma que 

outros servidores, diferentes dos que constam no Quadro 7, devem ter respondidos ao 

formulário. Dos 21 servidores do TCE-RO que atuam com informações orçamentárias e 

financeiras da estrutura do governo do estado, 20 responderam os formulários, representando 

95,24% de respostas do total de servidores. 

 

Quadro 22 - Valores atribuídos por especialistas e usuários internos da informação orçamentária e 
financeira do governo de Rondônia - somatório, média, citações positivas e negativas 

Atributos 

Importância 
(N = 30 respostas) 

Satisfação 
(N = 20 respostas) 

Σ  Citações+ Citações– Σ  
Citações+ 

ni
+ 

Citações – 
ni

- 
Relevância 274 9,133 30 0 126 6,300 15 5 
Confiabilidade 272 9,067 29 1 135 6,750 15 5 
Acessibilidade 260 8,667 30 0 131 6,550 15 5 
Precisão 258 8,600 29 1 135 6,750 17 3 
Completude 259 8,633 29 1 121 6,050 12 8 
Atualidade 262 8,733 29 1 130 6,500 14 6 
Compreensibilidade 262 8,733 30 0 134 6,700 15 5 
Reputação 267 8,900 29 1 144 7,200 18 2 
Consistência 263 8,767 30 0 136 6,800 16 4 
Concisão 256 8,533 30 0 127 6,350 16 4 
Interpretabilidade 258 8,600 29 1 137 6,850 16 4 
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Integridade 270 9,000 29 1 137 6,850 15 5 
Valor agregado 253 8,433 28 2 127 6,350 15 5 
Segurança 270 9,000 30 0 141 7,50 17 3 
Objetividade 270 9,000 29 1 127 6,350 15 5 
Tempestividade 267 8,900 30 0 136 6,800 17 3 
Utilidade 262 8,733 29 1 143 7,150 17 3 
Quantidade apropriada 257 8,567 29 1 129 6,450 14 6 
Acurácia 254 8,467 28 2 133 6,650 17 3 
Facilidade de uso 250 8,333 30 0 130 6,500 16 4 
Apresentação 253 8,433 30 0 138 6,900 18 2 
Clareza 262 8,733 29 1 139 6,950 17 3 
Formato 253 8,433 29 1 142 7,100 17 3 
Disponibilidade 260 8,667 29 1 134 6,700 15 5 
Conteúdo 262 8,733 29 1 140 7,000 20 0 
Usabilidade 253 8,433 29 1 136 6,800 18 2 
Abrangência 251 8,367 29 1 134 6,700 17 3 
Flexibilidade 243 8,100 29 1 126 6,300 13 7 
Contextualidade 260 8,667 29 1 133 6,650 17 3 
Valor percebido pelo usuário 255 8,500 29 1 136 6,800 16 4 
Interatividade 248 8,267 29 1 106 5,300 11 9 
Neutralidade 261 8,700 29 1 129 6,450 14 6 
Adequação ao uso 251 8,367 29 1 125 6,250 14 6 
Comparabilidade 251 8,367 29 1 121 6,050 14 6 
Primariedade 255 8,500 30 0 133 6,650 17 3 
Autenticidade 270 9,000 30 0 146 7,300 17 3 
Fonte: Pesquisa de campo, 2021 
 

Após aplicados os formulários junto aos especialistas da informação pública no estado 

de Rondônia (CGE/RO e SEPOG), já apresentados no Quadro 20, e usuários internos dessa 

informação (membros to TCE-RO), foram obtidos os resultados constantes do Quadro 22. O 

Quadro encontra-se organizado pelos somatórios das avaliações ou pontuações (Σ) indicadas 

pelos especialistas (importância) e usuários externos (satisfação) numa escala tendo por base 

o critério de Likert (de 1 a 10), para cada atributo da qualidade da informação, a média dessas 

avaliações (), as citações positivas (Citações+) e negativas (Citações-). 

A partir dos dados organizados no Quadro 22, foi possível obter os graus de 

importância e satisfação para cada atributo da qualidade da informação orçamentária e 

financeira do governo do estado de Rondônia, agora, na perspectiva dos usuários internos, 

conforme exposto no Quadro 23.  

O grau de importância (Ii) foi obtido a partir do número de atributos indicados como 

importantes (ni), referente a avaliações com citações de 6 a 10 em uma escala tendo por base o 

critério de Likert, para cada atributo, multiplicado por 9 e dividido pelo número total de 

especialistas que responderam o formulário (N), e esse resultado somado a unidade. 

O grau de satisfação (Si) foi obtido a partir da subtração das citações negativas (ni
–) 

das citações positivas (ni
+) multiplicado por 5, dividido pela quantidade de usuários externos 

que responderam ao formulário com o resultado dessa equação somado ao número 5. 
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Quadro 23 - Graus de Importância e Satisfação dos atributos da qualidade da informação orçamentária e 
financeirado governo do estado de Rondônia: especialistas x usuários internos 

Atributos 

Grau de Importância 
(N = 30 respostas) 

Grau de Satisfação 
(N = 20 respostas) 

ni 
Ii = 

1+ 9ni/N 
ni

+ ni
- ni

+-ni
- 

Si = 
5+5.(ni

+-ni
-)/N 

Relevância 30 10,00 15 5 10 7,500 
Confiabilidade 29 9,70 15 5 10 7,500 
Acessibilidade 30 10,00 15 5 10 7,500 
Precisão 29 9,70 17 3 14 8,500 
Completude 29 9,70 12 8 4 6,000 
Atualidade 29 9,70 14 6 8 7,000 
Compreensibilidade 30 10,00 15 5 10 7,500 
Reputação 29 9,70 18 2 16 9,000 
Consistência 30 10,00 16 4 12 8,000 
Concisão 30 10,00 16 4 12 8,000 
Interpretabilidade 29 9,70 16 4 12 8,000 
Integridade 29 9,70 15 5 10 7,500 
Valor agregado 28 9,40 15 5 10 7,500 
Segurança 30 10,00 17 3 14 8,500 
Objetividade 29 9,70 15 5 10 7,500 
Tempestividade 30 10,00 17 3 14 8,500 
Utilidade 29 9,70 17 3 14 8,500 
Quantidade apropriada 29 9,70 14 6 8 7,000 
Acurácia 28 9,40 17 3 14 8,500 
Facilidade de uso 30 10,00 16 4 12 8,000 
Apresentação 30 10,00 18 2 16 9,000 
Clareza 29 9,70 17 3 14 8,500 
Formato 29 9,70 17 3 14 8,500 
Disponibilidade 29 9,70 15 5 10 7,500 
Conteúdo 29 9,70 20 0 20 10,000 
Usabilidade 29 9,70 18 2 16 9,000 
Abrangência 29 9,70 17 3 14 8,500 
Flexibilidade 29 9,70 13 7 6 6,500 
Contextualidade 29 9,70 17 3 14 8,500 
Valor percebido pelo usuário 29 9,70 16 4 12 8,000 
Interatividade 29 9,70 11 9 2 5,500 
Neutralidade 29 9,70 14 6 8 7,000 
Adequação ao uso 29 9,70 14 6 8 7,000 
Comparabilidade 29 9,70 14 6 8 7,000 
Primariedade 30 10,00 17 3 14 8,500 
Autenticidade 30 10,00 17 3 14 8,500 
Fonte: Pesquisa de campo, 2021 

 

Como pode ser observado no Quadro 23 e da equação do grau de satisfação, tomou-se 

como ponto médio de importância e satisfação, a partir da escala pelo critério de Likert, o 

valor 5. Desta forma, os dados podem ser melhores apresentados a partir do Gráfico 3 que 

apresenta a relação Importância x Satisfação, na perspectiva dos usuários internos. 
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Gráfico 14 - Grau de Importância x Grau de Satisfação, na perspectiva dos especialistas e usuários 
internos 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2021. 

 

Como pode ser observado no Quadro 23 e no Gráfico 14, a pesquisa com os usuários 

internos não retornou nenhum atributo da qualidade da informação, em razão do alto grau de 

satisfação atribuído pela maioria dos servidores do TCE-RO a todos os atributos da qualidade 

da informação, restando que nenhum atributo foi considerado de baixa qualidade a partir do 

modelo proposto. 

Conforme pode ser observado no Gráfico 15, a CGE/RO é apontada pelos usuários 

internos como a unidade administrativa do governo estadual que produz e divulga 
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especialistas por sua qualidade na elaboração e divulgação de informações orçamentárias e 

financeiras. 

 

Gráfico 15 - Unidades Administrativas do governo de Rondônia mais destacadas quanto à satisfação das 
informações produzidas e div

Fonte: Pesquisa de campo, 2021.
 

A SESAU também é apontada

administrativa do governo do estado de Rondônia, que produz e divulga informações 

orçamentárias e financeiras em um padrão de qualidade inferior, 

levantados na pesquisa, conforme pode ser observado no Gráfico 16.

 

Gráfico 16 - Unidades Administrativas do governo de Rondônia mais destacadas quanto à insatisfaç
informações produzidas e divulgadas na perspectiva dos usuários internos

Fonte: Pesquisa de campo, 2021.
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ecialistas por sua qualidade na elaboração e divulgação de informações orçamentárias e 

Unidades Administrativas do governo de Rondônia mais destacadas quanto à satisfação das 
ulgadas na perspectiva dos usuários internos 
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do governo do estado de Rondônia, que produz e divulga informações 

a partir dos atributos 
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A CGE/RO também se destaca entre as unidades administrativas do governo de 

Rondônia que mais recebem elogios quanto às informações orçamentár

produzidas e divulgadas, conforme consta no Gráfico 17, a partir da perspectiva dos usuários 

internos. Situação semelhante foi destacada pelos especialistas da informação.

 

Gráfico 17 - Unidades Administrativas d
informações produzidas e divulgadas, na perspectiva dos usuários internos

Fonte: Pesquisa de campo, 2021.
 

Novamente a SESAU é destacada de forma negativa, agora, pelos usuários internos da 

informação como unidade que mais críticas

recebem quanto às informações produzidas e divulgadas, conforme se observa no Gráfico 18.

 

Gráfico 18 - Unidades Administrativas do governo de Rondôn
recomendações de melhoria, na perspectiva dos usuários internos

Fonte: Pesquisa de campo, 2021.
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A CGE/RO também se destaca entre as unidades administrativas do governo de 

Rondônia que mais recebem elogios quanto às informações orçamentár

produzidas e divulgadas, conforme consta no Gráfico 17, a partir da perspectiva dos usuários 

internos. Situação semelhante foi destacada pelos especialistas da informação.
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A CGE/RO também se destaca entre as unidades administrativas do governo de 

Rondônia que mais recebem elogios quanto às informações orçamentárias e financeiras 

produzidas e divulgadas, conforme consta no Gráfico 17, a partir da perspectiva dos usuários 

internos. Situação semelhante foi destacada pelos especialistas da informação. 

o governo de Rondônia que mais elogios recebem em relação às 
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Por fim, quando questionados quem são os atores, estruturas ou sistemas do governo 

de Rondônia que mais contribue

financeira no estado, atuando de forma a mediar e facilitar o

usuários, os respondentes

indicações, assim como também foi bem destacado pelos usuários externos; b) como artefatos 

informacionais, os sites, sistemas e plataformas do governo de Rondônia, com destaque para o 

Portal de Transparência do estado. Os usuários da informação não receberam nenhuma 

indicação, reforçando ainda mais a terceira hipótese de que

da informação do estado de Rondônia, atua como mediador no processo de melhoria da 

qualidade da informação ao governo estadual, sinalizando, a partir das ações de sua 

competência, como auditorias e inspeções e da edição de normas, legislações, 

desenvolvimento de indicadores e outros mecanismos, a necessidade de melhorar a 

informação orçamentária e financeira, produzida e divulgada, restando limitada a atuação dos 

usuários externos de desempenharem esse papel, cabendo ao Estado, qualif

cumprir sua função social. Por outro lado, os sites, sistemas e plataformas, como artefatos 

informacionais, são mecanismos desenvolvidos e geridos pela Controladoria

de Rondônia e tem seu papel também reconhecido

 

Gráfico 19 - Atores sociais, estrutura ou sistema do governo do estado de Rondônia que mais contribuem 
para a melhoria da qualidade da infor

Fonte: pesquisa de campo, 2021.
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Por fim, quando questionados quem são os atores, estruturas ou sistemas do governo 

m para a melhoria da qualidade da informação orçamentária e 

acesso físico e cognitivo pelos 

destacaram: a) como ator social, o TCE-RO, com 40% das 

o também foi bem destacado pelos usuários externos; b) como artefatos 

informacionais, os sites, sistemas e plataformas do governo de Rondônia, com destaque para o 

Portal de Transparência do estado. Os usuários da informação não receberam nenhuma 

RO, como usuário interno 

da informação do estado de Rondônia, atua como mediador no processo de melhoria da 

qualidade da informação ao governo estadual, sinalizando, a partir das ações de sua 

ia, como auditorias e inspeções e da edição de normas, legislações, 

desenvolvimento de indicadores e outros mecanismos, a necessidade de melhorar a 

informação orçamentária e financeira, produzida e divulgada, restando limitada a atuação dos 

os de desempenharem esse papel, cabendo ao Estado, qualificar o cidadão para 

cumprir sua função social. Por outro lado, os sites, sistemas e plataformas, como artefatos 

informacionais, são mecanismos desenvolvidos e geridos pela Controladoria-Geral do Estado 

da informação pública. 

Atores sociais, estrutura ou sistema do governo do estado de Rondônia que mais contribuem 
mação, na perspectiva dos usuários internos 
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importância na perspectiva dos especialistas e percepção quanto à satisfação das informações 

pelos usuários, sendo foco de investigação da pesquisa os atributos da qualidade da 

informação considerados importantes e cujos usuários demonstram insatisfação. Conforme foi 

observado no levantamento realizado junto aos usuários internos, 7 atributos foram 

considerados importantes, na perspectiva dos especialistas da informação e, ao mesmo tempo, 

insatisfatório na perspectivas dos usuários externos (neutralidade, interatividade, 

comparabilidade, quantidade apropriada, completude, acessibilidade e adequação ao uso). Por 

sua vez o levantamento realizado com os usuários internos não retornou nenhum atributo 

relevante. 

Frente ao exposto, optamos por ampliar o estudo, unificando as respostas dos usuários 

externos e usuários internos. Conforme já destacado, foram enviados formulários para 104 

usuários externos e 21 usuários internos, totalizando 125 formulários enviados, sendo que 

foram retornados 68 formulários respondidos por usuários externos e 20 formulários 

completamente respondidos por usuários internos, totalizando 88 formulários efetivamente 

preenchidos em sua totalidade, o que corresponde a 70,4% de respostas. 

Desta forma, os dados das respostas dos especialistas da informação pública no estado 

de Rondônia (CGE/RO e SEPOG) foram mantidos e as respostas dos usuários externos e 

usuários internos foram somados, cujos dados estão expostos no Quadro 24. O Quadro 

encontra-se organizado pelos somatórios das avaliações ou pontuações (Σ) indicadas pelos 

especialistas (importância) e usuários externos e usuários externos (satisfação) numa escala 

tendo por base o critério de Likert (de 1 a 10), para cada atributo da qualidade da informação, 

a média dessas avaliações () agora dividida pelas 88 respostas, as citações positivas 

(Citações+) e negativas (Citações-) tanto dos especialistas quanto dos usuários externos e 

internos. 

 

Quadro 24 - Valores atribuídos por especialistas, usuários externos e usuários internos da informação 
orçamentária e financeira do governo de Rondônia - somatório, média, citações positiva e citações 

negativas 

Atributos 

Importância 
(N = 30 respostas) 

Satisfação 
(N = 88 respostas) 

Σ  Citações+ Citações– Σ  
Citações+ 

ni
+ 

Citações – 
ni

- 
Relevância 274 9,133 30 0 543 6,170 60 28 
Confiabilidade 272 9,067 29 1 538 6,144 57 31 
Acessibilidade 260 8,667 30 0 502 5,705 47 41 
Precisão 258 8,600 29 1 510 5,795 51 37 
Completude 259 8,633 29 1 472 5,364 43 45 
Atualidade 262 8,733 29 1 545 6,193 59 29 
Compreensibilidade 262 8,733 30 0 593 6,739 66 22 
Reputação 267 8,900 29 1 548 6,227 61 27 
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Consistência 263 8,767 30 0 514 5,841 52 36 
Concisão 256 8,533 30 0 529 6,011 54 34 
Interpretabilidade 258 8,600 29 1 565 6,420 62 26 
Integridade 270 9,000 29 1 534 6,068 56 32 
Valor agregado 253 8,433 28 2 509 5,784 53 35 
Segurança 270 9,000 30 0 570 6,477 59 29 
Objetividade 270 9,000 29 1 535 6,080 54 34 
Tempestividade 267 8,900 30 0 511 5,807 52 36 
Utilidade 262 8,733 29 1 561 6,375 64 24 
Quantidade apropriada 257 8,567 29 1 480 5,455 42 46 
Acurácia 254 8,467 28 2 527 5,989 58 30 
Facilidade de uso 250 8,333 30 0 510 5,795 56 32 
Apresentação 253 8,433 30 0 561 6,375 64 24 
Clareza 262 8,733 29 1 566 6,432 63 25 
Formato 253 8,433 29 1 546 6,205 60 28 
Disponibilidade 260 8,667 29 1 531 6,034 60 28 
Conteúdo 262 8,733 29 1 548 6,227 65 23 
Usabilidade 253 8,433 29 1 538 6,114 62 26 
Abrangência 251 8,367 29 1 535 6,080 59 29 
Flexibilidade 243 8,100 29 1 498 5,659 49 39 
Contextualidade 260 8,667 29 1 555 6,307 64 24 
Valor percebido pelo usuário 255 8,500 29 1 534 6,068 56 32 
Interatividade 248 8,267 29 1 429 4,875 36 52 
Neutralidade 261 8,700 29 1 451 5,125 38 50 
Adequação ao uso 251 8,367 29 1 496 5,636 47 41 
Comparabilidade 251 8,367 29 1 469 5,330 41 47 
Primariedade 255 8,500 30 0 515 5,852 52 36 
Autenticidade 270 9,000 30 0 565 6,420 64 24 
Fonte: Pesquisa de campo, 2021 
 

A partir dos dados organizados no Quadro 24, foi possível obter os graus de 

importância e satisfação para cada atributo da qualidade da informação orçamentária e 

financeira do governo do estado de Rondônia, conforme exposto no Quadro 25, agora na 

perspectivas dos especialistas (Grau de Importância) e dos usuários externos e internos (Grau 

de Satisfação).  

 

Quadro 25 - Graus de Importância de Satisfação dos atributos da qualidade da informação orçamentária 
e financeira do governo do estado de Rondônia: especialistas x usuários (externos e internos) 

Atributos 

Grau de Importância 
(N = 30 respostas) 

Grau de Satisfação 
(N = 88 respostas) 

ni 
Ii = 

1+ 9ni/N 
ni

+ ni
- ni

+-ni
- 

Si = 
5+5.(ni

+-ni
-)/N 

Relevância 30 10,00 60 28 32 6,818 
Confiabilidade 29 9,70 57 31 26 6,477 
Acessibilidade 30 10,00 47 41 6 5,341 
Precisão 29 9,70 51 37 14 5,795 
Completude 29 9,70 43 45 -2 4,886 
Atualidade 29 9,70 59 29 30 6,705 
Compreensibilidade 30 10,00 66 22 44 7,500 
Reputação 29 9,70 61 27 34 6,932 
Consistência 30 10,00 52 36 16 5,909 
Concisão 30 10,00 54 34 20 6,136 
Interpretabilidade 29 9,70 62 26 36 7,045 
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Integridade 29 9,70 56 32 24 6,364 
Valor agregado 28 9,40 53 35 18 6,023 
Segurança 30 10,00 59 29 30 6,705 
Objetividade 29 9,70 54 34 20 6,136 
Tempestividade 30 10,00 52 36 16 5,909 
Utilidade 29 9,70 64 24 40 7,273 
Quantidade apropriada 29 9,70 42 46 -4 4,773 
Acurácia 28 9,40 58 30 28 6,591 
Facilidade de uso 30 10,00 56 32 24 6,364 
Apresentação 30 10,00 64 24 40 7,273 
Clareza 29 9,70 63 25 38 7,159 
Formato 29 9,70 60 28 32 6,818 
Disponibilidade 29 9,70 60 28 32 6,818 
Conteúdo 29 9,70 65 23 42 7,386 
Usabilidade 29 9,70 62 26 36 7,045 
Abrangência 29 9,70 59 29 30 6,705 
Flexibilidade 29 9,70 49 39 10 5,568 
Contextualidade 29 9,70 64 24 40 7,273 
Valor percebido pelo usuário 29 9,70 56 32 24 6,364 
Interatividade 29 9,70 36 52 -16 4,091 
Neutralidade 29 9,70 38 50 -12 4,318 
Adequação ao uso 29 9,70 47 41 6 5,341 
Comparabilidade 29 9,70 41 47 -6 4,659 
Primariedade 30 10,00 52 36 16 5,909 
Autenticidade 30 10,00 64 24 40 7,273 
Fonte: Pesquisa de campo, 2021 

 

O grau de importância (Ii) foi obtido a partir do número de atributos indicados como 

importantes (ni),  referente a avaliações com citações de 6 a 10 em uma escala tendo por base 

o critério de Likert para cada atributo, multiplicado por 9 e dividido pelo número total de 

especialistas que responderam o formulário (N), e esse resultado somado a unidade. 

O grau de satisfação (Si) foi obtido a partir da subtração das citações negativas (ni
–) 

das citações positivas (ni
+) multiplicado por 5, dividido pela quantidade de usuários externos e 

usuários internos que responderam ao formulário com o resultado dessa equação somado ao 

número 5. 

Como pode ser observado no Quadro 25 e da equação do grau de satisfação, tomou-se 

como ponto médio de importância e satisfação, a partir da escala pelo critério de Likert, o 

valor 5. Desta forma, os dados podem ser melhores apresentados a partir do Gráfico 3 que 

apresenta a relação Importância x Satisfação. 

Também como é possível observar no Quadro 25 e no Gráfico 20, todos os atributos 

da qualidade da informação selecionados na pesquisa foram julgados como importantes pelos 

especialistas na coordenação, produção e divulgação das informações orçamentárias e 

financeiras do governo de Rondônia.  

 



 

Gráfico 20 - Grau de Importância x Grau de Satisfação, na perspectiva dos especialistas e usuários 

Fonte: Pesquisa de campo, 2021.
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Grau de Importância x Grau de Satisfação, na perspectiva dos especialistas e usuários 
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5) Completude: 4,886.

Uma questão levantada para os três grupos de sujeitos da pesquisa foi sobre os atores, 

estruturas ou sistemas do governo de Rondônia que mais contribuem para a melhoria da 

qualidade da informação orçam

facilitar a acessibilidade física e cognitiva da informação pelos usuários,
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a) os artefatos informacionais, como sites, sistemas e plataformas

Rondônia, com destaque para o Portal de Transparência do Estado de Rondônia

40,68% das indicações

b) o TCE-RO, como ator social mais relevante, com 17,80% das indicações, tanto por 

meio de auditorias, supervisões e julgamentos de processos administrativos bem como 

por meio de edições de normas 

desenvolvimento de indicadores e outros meios que visem melhorar a qualidade da 

informação produzida

c) Desta forma, edições de normas, legislações, desenvolvimento de indicadores, 

auditorias, inspeções e julgamento de processos são as ações institucionais que 

contribuem para a melhoria da qualidade da informação no govern

 

Gráfico 21 - Atores sociais, estrutura ou sistema do governo do estado de Rondônia que mais contribuem 
para a melhoria da qualidade da informação, na perspectiva dos especialistas e usuários (externos e 

Fonte: Pesquisa de campo, 2021.
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A CGE/RO recebeu 13,56% de indicações como importante unidade que contribui 

para a melhoria da qualidade da informação na estrutura do governo de Rondônia e os 

usuários da informação receberam apenas 11,02% das indicações, reforçando novamente a 

terceira hipótese de que o TCE-RO, como usuário interno da informação do estado de 

Rondônia, atua como mediador no processo de melhoria da qualidade da informação ao 

governo estadual, sinalizando, a partir das ações de sua competência, como auditorias e 

inspeções e da edição de normas, legislações, desenvolvimento de indicadores e outros 

mecanismos, a necessidade de melhorar a informação orçamentária e financeira, produzida e 

divulgada, restando limitada a atuação dos usuários externos de desempenharem seu papel de 

principal na relação Estado e sociedade. 

A partir dos dados levantados em campo na fase quantitativa da pesquisa e da 

entrevista realizada junto aos atores, após os resultados quantitativos, foi possível construir 

um quadro de referência a partir dos elementos e categorias analíticas do Regime de 

Informação na relação conflituosa e assimétrica do ponto de vista informacional entre o 

governo do estado de Rondônia e os cidadãos usuários dessas informações, conforme pode ser 

observado no Quadro 24. 

 

Quadro 26 - Adaptação dos elementos e categorias analíticas do Regime de Informação na relação Estado 
e sociedade em Rondônia 

Elementos 
Categorias Analíticas e suas contribuições na melhoria da qualidade da informação e 

redução da assimetria informacional na relação Estado e sociedade 

Atores Sociais 

a) CGE/RO e SEPOG como coordenadores na produção e divulgação das informações 
orçamentárias e financeiras do governo de Rondônia Gestores, produtores e 
usuários da informação; 

b) CGE/RO como unidade administrativa de referência na produção e divulgação das 
informações orçamentárias e financeiras do governo de Rondônia, sendo também a 
unidade que mais recebe elogios; 

c) SESAU como unidade administrativa com baixa qualificação das informações 
orçamentárias e financeiras produzidas e divulgadas, sendo também a unidade que 
mais recebe críticas, reclamações e sugestões de melhorias, na visão dos três 
segmentos pesquisados;  

d) TCE-RO como ator social principal na melhoria da qualidade da informação do 
governo de Rondônia, a partir de suas competências principais, sinalizando 
necessidades de melhoria na produção e divulgação das informações; 

e) Usuários da informação do estado de Rondônia, com potencial de contribuição no 
processo de melhoria da qualidade da informação orçamentária e financeira a partir 
do uso dos sistemas e plataformas, contudo, limitado pela baixa qualificação no 
exercício de seu papel como principal na relação Estado e sociedade. 

Dispositivos 

Segundo levantado no grupo de focos com os especialistas da informação e os usuários 
internos, as normas internas são os dispositivos mais relevantes na melhoria da qualidade da 
informação, destacando o Decreto de Encerramento do Exercício e as Portarias que 
disciplinam como devem ser prestadas as contas de final de exercício, disciplinando a forma 
que as informações devem ser prestadas para a CGE visando a certificação de regularidade 
bem como para elaboração do Relatório Anual de Controle Interno, onde são analisadas a 
eficiência, eficácia e efetividade orçamentária. 

Artefatos de Os sites, sistemas e plataformas representam, na visão dos três segmentos pesquisados, 
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informação importantes instrumentos de mediação da informação pública orçamentária e financeira na 
estrutura do governo de Rondônia, facilitando o acesso físico e cognitivo dos usuários que 
necessitam dessas informações, com destaques para: 

a) Portal de Transparência do governo de Rondônia; 
b) Sistema Eletrônico dos Serviços de Informação ao Cidadão, esse último, na 

complementação das informações incompletas, incompreensíveis e enviesadas. 

Ações de 
informação 

As ações de auditoria e inspeção realizadas tanto pelo TCE-RO como pela CGE/RO são 
ações de informação fundamentais para melhorar a qualidade da informação e reduzir a 
assimetria informacional na relação Estado e sociedade em Rondônia. A edição de normas 
internas também são ações de informação fundamentais. 
A etapa final da pesquisa, com entrevista no modelo grupo focal realizado com os 
especialistas da informação o TCE-RO (como usuário interno da informação), observou-se 
que as ações de informação ocorrem dentro de um processo: as auditorias e fiscalizações são 
fundamentais para identificar falhas, inconsistência e propor melhorias, que são realizadas a 
partir da edição de normas internas para as unidades jurisdicionadas que, posteriormente, 
serão motivos de novas auditorias e fiscalizações para averiguação se as normas editadas 
estão sendo cumpridas, bem como para identificação da necessidade de novas propostas de 
melhorias. Também as auditorias são fundamentais para que as unidades jurisdicionadas 
percebam de forma automática a necessidade de melhorias em seus processos 
informacionais, a partir do próprio processo de fiscalização, passando pela edição de 
pareceres e relatórios de auditoria. 
Uma ação esperada e que pode contribuir de forma significativa para a melhoria da 
qualidade da informação e redução da assimetria informacional na relação Estado e 
sociedade no governo de Rondônia, é o exercício do papel social proativo dos usuários da 
informação e essa proatividade depende: de uma qualificação dos produtores e divulgadores 
da informação orçamentária e financeira, de forma a que esses passem a perceber as 
necessidades dos usuários e produzindo e divulgando informações adequadas aos vários 
tipos de usuários; aperfeiçoamento das formas de apresentar essas informações, visando 
ampliar o interesse dos usuários em relação a essas informações e tornando essas 
informações mais transparentes; educar esses usuários para operacionalizar os sites, sistemas 
e plataformas bem como para desempenhar o seu papel social, enquanto principal na relação 
Estado e sociedade. 

Fonte: Pesquisa de campo, com adaptação do modelo de Delaia (2008) e Andrade e Fujino (2018). 

 

Como fase complementar à pesquisa quantitativa, que possibilitou levantar os 

atributos da qualidade da informação orçamentária e financeira do governo de Rondônia, 

considerados importantes na perspectiva dos especialistas e insatisfatórios na perspectiva dos 

usuários, foram realizadas, de forma intermitente, entrevistas no formato grupo focal junto aos 

especialistas da informação e usuários internos da informação (TCE-RO), após os resultados 

prévios da pesquisa, visando levantar elementos que justifiquem ou refutem os resultados até 

aqui levantados, além de acrescentar outros elementos importantes nos resultados da pesquisa. 

Em relação aos atributos da qualidade da informação considerados importantes, 

contudo, julgados como insatisfatórios pelos usuários, tanto os especialistas quanto os 

usuários internos reconhecem que de fato, esses atributos efetivamente representam uma falha 

na produção e divulgação de informações orçamentárias e financeiras no governo de 

Rondônia e se configuram em assimetrias informacionais na relação Estado e sociedade, de 

forma que destacamos os principais pontos levantados nas entrevistas com os grupos focais. 
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Os especialistas da informação do governo de Rondônia destacam que, enquanto 

unidades que recebem informações de outras unidades para elaboração de seus relatórios, 

procuram trabalhar de forma não enviesada, contudo, podendo haver sim a recepção de 

informações imparciais, enviesadas e com problemas de neutralidade por parte das unidades 

administrativas do governo estadual: 

Nas nossas atuações, na elaboração de relatórios a gente procura trabalhar com a 
maior neutralidade possível, sem puxar sardinha para ninguém, colocar (nos 
relatórios) o que realmente é exposto. Eu acho que uma falha que pode ter nessa 
situação seria das informações que são fornecidas (pelas unidades administrativas), 
por que a gente emite uma opinião sobre o que é fornecido, talvez, no fornecimento 
de informações, por que a gente não detém as informações, a gente solicita as 
informações e talvez, nesse processo a informação ou não é fornecida a contento ou 
pode ser mesmo enviesada. Talvez exista uma falha na questão desse ponto, mas, na 
emissão da opinião, a gente busca a maior neutralidade possível (Grupo Focal 
Especialistas da Informação, 2021). 

Sobre os atributos da qualidade da informação levantados na pesquisa, os especialistas 

na produção e divulgação da informação orçamentária e financeira do governo de Rondônia 

reconhecem que os problemas de assimetria informacional levantados ocorrem sim, em 

decorrência de uma cultura enraizada na Administração Pública:  

Acredito que não seja intenção do gestor, mas talvez ocorra meio que naturalmente 
pelos processos da máquina como um todo, acredito que aconteça sim, mas não com 
intenção, naturalmente esses problemas de assimetria informacional ocorrem (Grupo 
Focal Especialistas da Informação, 2021). 

Os usuários internos também destacaram a questão da neutralidade como um problema 

informacional na estrutura de produção e divulgação das informações orçamentárias e 

financeiras do governo de Rondônia, no sentido de o governo de Rondônia dar ênfase aos 

pontos positivos, omitindo informações relevantes, sobretudo resultados negativos nos cursos 

das ações desenvolvidas ou metas não alcançadas pela gestão: 

Particularmente o que eu encontrei nos meus trabalhos de auditoria foi o problema 
especialmente da neutralidade, por que a gente termina por encontrar as notícias e as 
informações especialmente, não digo nem sobre dados, mas as informações já 
construídas ali, em formas de notícia, em forma de algum material de divulgação, a 
divulgação não só tendenciosa, mas ela é sempre positiva e quando, na verdade, 
você tem muitos pontos negativos e esses pontos eles precisam ser noticiados de 
alguma forma uma mea culpa da Administração, eu acho que esses pontos as vezes 
tem que ser ressaltados, olha ‘aqui nós melhoramos, ou aqui a gente estava melhor 
mas a gente piorou’, eu vejo isso sim como uma falha de produção (da informação) 
de todo o sistema (Grupo Focal Usuários Internos da Informação, 2021). 
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Essa questão da neutralidade pode também ser identificada nas falas dos usuários 

externos ainda na fase quantitativa da pesquisa, quando questionado aos usuários que tipos de 

sugestões efetivaram para a melhoria da qualidade da informação, destacaram: 

Sim, para recuperar informações anteriores, houve mudança na interface do governo 
estadual com a mudança de governo e muitas informações da área de gestão e 
planejamento não são mais disponibilizadas nos links anteriores de forma que não 
encontro, e estou sugerindo que retornem essas informações (usuário externo 2, 
2021). 

Sim, para manter os links, o atual governo mudou as páginas e gerou uma confusão, 
informações que acessava em 2018 apenas procurando no Google, hoje pesquiso, 
aparece o link mas a informação não está lá (usuário externo 3, 2021). 

As falas dos usuários destacam uma situação constante quando há alternância no poder 

na gestão pública: os novos governantes promovem mudanças, buscando imprimir a marca de 

seu governo, alteram os sites, mudam o formato de exposição entre outras mudanças, e no 

processo de migração, muitas informações são perdidas. 

Os especialistas associam a interatividade da informação com a quantidade apropriada 

e completude da informação, de forma que a informação interativa contribui para que os 

relatórios permaneçam concisos, contudo, ao se criar links de acesso a outras informações 

(leis, normas, planos, orçamentos, relatórios), ampliam a quantidade disponibilizada de 

informações e possibilitam a completude dessa informação. 

Só uma questão da interatividade, concordo (com o atributo como assimetria 
informacional), pois eu trabalho com informação que não é pública, no caso do que 
eu faço. Mas assim, eu utilizo muita informação (pública, produzidas pelas unidades 
administrativas do governo) que eu preciso fazer as consultas, algumas informações 
até que são completas, mas eu sinto essa necessidade também da completude, de ter 
esse link, tipo, mudou a informação, aonde é que está, o que que eu faço? o que seria 
para um usuário também (situação idêntica), que teria também que fazer isso (ir 
atrás do complemento da informação). [...]. Acredito que essa falha, realmente 
(interatividade, quantidade apropriada e completude) eu concordo com ela, poderia 
melhorar muito essa questão da interação por que você precisa fazer várias pesquisas 
e seu tempo é curto e isso (interatividade, links de acesso) encurtaria muito e ajuda 
muito até na qualidade dessa informação (Grupo Focal Especialistas da Informação). 

Ainda sobre a questão da interatividade e completude da informação, na primeira 

etapa da fase quantitativa, usuários externos destacaram a necessidade de uma maior interação 

da informação, quando solicitado para mencionar que tipo de sugestões os usuários 

possivelmente tenham realizados: 

Sim, para que as informações dos relatórios em PDF ou nos sistemas e sites do 
estado tenham links de acesso às fontes informadas, de forma a propiciar uma 
informação completa, abrangente e com a fonte necessária(usuário externo 3, 2021). 
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Como se pode observar, a informação interativa, com adições de links de acesso às 

fontes primárias dessa informação e a outros documentos informativos, permite que as 

informações produzidas e divulgadas pelo governo de Rondônia continuem concisa, atributo 

muito bem avaliado na perspectiva dos usuários, e ao mesmo tempo seja considerada 

completa e em quantidade apropriada. Desta forma, as informações orçamentárias e 

financeiras do governo de Rondônia são consideradas concisas, contudo, incompletas e em 

quantidade não apropriada, ampliando a questão da acessibilidade em razão dessa 

incompletude informacional. 

Os usuários internos da informação destacam que o problema da comparabilidade da 

informação é uma situação recorrente no governo estadual, que os dados históricos são 

relevantes para fundamentar os relatórios de auditoria e que a ausência desses dados históricos 

nas informações orçamentárias e financeiras do governo de Rondônia é uma falha 

informacional que dificulta os trabalhos de controle externo no estado: 

Relacionada a comparabilidade, eu acho que os colegas aí que já têm uma 
experiência em auditoria também tem muita dificuldade especialmente quando a 
gente precisa buscar dados anteriores e aí o nosso próprio tribunal tem uma falha 
disso, de estruturar esses dados, essas informações para que a gente possa fazer uma 
comparabilidade adequada em relação a isso (Grupo Focal Usuários Internos da 
Informação, 2021). 

Sobre a acessibilidade às informações do governo de Rondônia, os usuários internos 

entendem que vem ocorrendo um processo de melhoria na ampliação dessa acessibilidade: 

Algum tempo atrás, na maioria dos órgãos de modo predominante, prevalecia o 
entendimento que bastava você publicar o que sai na imprensa, no Diário Oficial que 
isso seria transparência, no entanto a gente vem num processo de evolução, no caso 
do portal do governo do estado de Rondônia, da CGE, ele não é perfeito, ele precisa 
evoluir, mas tem muita coisa que pode melhorar, no entanto, se nós compararmos 
com outros entes no estado e também outros estados brasileiros, você vai ver que 
existe uma boa carga de informação. (Grupo Focal Usuários Internos da Informação, 
2021). 

Ainda quanto à acessibilidade, tanto usuários internos quanto os especialistas da 

informação, acreditam que a insatisfação em relação à acessibilidade da informação decorre 

da incompletude e da quantidade de informações produzidas e divulgadas, mas também 

decorre de uma melhor qualificação do usuário e, também, da qualificação de quem produz e 

divulga essa informação e de quem operacionaliza os sistemas e plataformas do governo do 

estado no sentido de perceber as necessidades e demandas dos usuários. Os especialistas da 

informação orçamentária e financeira de Rondônia destacam a dificuldade de se levantar as 

demandas e necessidades dos usuários, dificuldades de identificar melhorias na apresentação, 
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no formato, na completude, na compreensibilidade dessa informação por parte dos usuários. A 

própria falta de proatividade dos usuários, com pouco feedback a partir dos sistemas e 

plataformas, dificulta essa percepção por parte de quem produz e divulga essas informações: 

Eu não sei se na verdade é uma falta de boa vontade ou mesmo de interesse quanto a 
isso ou também se passa pela forma como é exposta essa situação, eu tiro como 
exemplo o Diário Oficial, poucas vezes na vida eu li o Diário Oficial, sendo que eu 
estava procurando alguma coisa que me interesse, aí um cidadão normal, leigo, 
vamos imaginar assim, o que que ele vai procurar lá, eu acho uma coisa muito 
formal, talvez passe pela forma como é exposta ao cidadão e também acredito que 
falte um pouco de interesse para essas questões. [...]. Consideramos importante 
aperfeiçoar (servidores que produzem e divulgam a informação e operacionalizam 
sistemas e plataformas), até para facilitar transformar em transparência ativa aquilo 
que é bem recorrente, bem como para ter o senso daquilo que é protegido, daquela 
informação sensível ou mesmo aquela informação de Estado, não está disponível 
para o publico. Essa capacitação da Administração é muito importante, pois ela vai 
impactar diretamente na hora de informar, sobretudo em relação aos atributos aqui 
destacados: neutralidade, interatividade, comparabilidade, entre outros(Grupo Focal 
Especialistas da Informação). 

Os sites, sistemas e plataformas servem para termos feedback da sociedade, por que 
quando você disponibiliza um portal de transparência, as informações estão ali 
disponíveis para todo mundo, que vai ter acesso à informação e também tem os 
canais (disponíveis para os usuários se comunicarem com as unidades 
administrativas), se não é muito usado, mas pode ser usado para dar sugestões, 
reclamações. [...]. Muitas das vezes um usuário quer uma informação, mas nem ele 
sabe pedir, qual termo utilizar, não sabe a plataforma, e nem sabe como pedir, não 
sabe como escrever aquilo (Grupo Focal Especialistas da Informação). 

Tanto especialistas como usuários internos destacaram o desinteresse da sociedade em 

relação à informação orçamentária e financeira, e que esse desinteresse tem forte relação com 

a forma que ela é produzida e divulgada: 

Enquanto cidadão, olho para aqueles números e não me servem de nada, por isso 
que o cidadão não vai atrás, ele não consegue associar aquilo para a vida real dele, 
ele não consegue saber que ele usou o SUS, que teve um custo e saber ‘olha esse ano 
obtive do governo de volta tanto em recurso, eu pago imposto, mais a minha família 
e eu utilizei tanto em serviço de volta’, então a falta disso acho que faz com que 
esses relatórios sejam inúteis por que falta qualificação dessas informações e aí falta 
para o cidadão e para a própria Administração na hora de tomar suas decisões 
(Grupo Focal Usuários Internos da Informação, 2021). 

Eu acho que falta também à Administração Pública se atualizar quanto aos novos 
mecanismos de mostrar essa informação, como foi falado, como a LRF, é muito 
técnica, então, como existe também no mundo jurídico, que as petições iniciais já 
podem ser apresentadas de forma diferente como visual law, como infográficos, 
então a informação ela vem de uma outra forma, eu acho que a Administração ela 
pode também adotar essas práticas do setor privado e trazer isso pra gente de uma 
forma que o usuário ele consiga visualizar e compreender melhor a informação 
(processo de simplificação da produção e divulgação da informação de forma a 
torná-la compreensível) (Grupo Focal Especialistas da Informação). 

A sociedade de um modo geral, em sua grande maioria, ela pouco sabe utilizar as 
informações do portal, aí você tem um segundo fator: para as pessoas da área, para 
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pesquisadores, para profissionais liberais que tenham um certo conhecimento, as 
informações obrigatórias elas são passíveis de compreensão, para a grande maioria, 
e aí é um ponto que merece evolução, seja da legislação, seja dos nossos processos 
de trabalho, é preciso evoluirmos com relação à efetiva transparência disso. Eu dou 
um exemplo bem prático disso: projetos de concessão em PPP, são altamente 
complexos, envolvem uma série de variáveis e aí, algo que serve bem como 
comparação para a gente, você entra no site da Proinversion do governo do Peru e 
você vai ver que ele segue mais ou menos aquela lógica do processo de 
licenciamento ambiental, você tem um processo complexo, altamente detalhado, 
direcionado para profissionais, economistas, administradores e aí você tem uma 
produção de uma série de infografias de praticamente de todos os projetos que 
traduzem isso para o Zé da Padaria e o Zé da Padaria consegue entender, através 
desses infográficos, após a licitação, o que o concessionário ou o que o parceiro 
privado ele ta obrigado a executar e além do infográfico, do processo complexo ele 
tem uma espécie de EIA-RIMA, o RIMA é o resumido, e o estudo de impacto 
ambiental é o mais complexo e você tem o RIMA que é resumido para a sociedade 
de uma maneira geral, para um público que tem menor conhecimento. Uma das 
grandes dificuldades em termos de transparência/ que nós temos oportunidade de 
evoluir é isso, é transformar muitas das informações que estão no portal, de uma 
maneira que seja mais transparente, mais simplificada para pessoas mais simples. De 
maneira geral, os órgãos (Grupo Focal Usuários Internos da Informação, 2021). 

Primeiro temos que separar aí a questão dos usuários, quando falamos de usuários 
que nem nós, que utiliza essa informação para a questão dos trabalhos, uma 
informação mais técnica, então a gente já tem uma visão diferente, especialmente 
nós no órgão de controle, quando a gente termina por não encontrar essa 
informação, como a gente precisa dessas informações que a gente termina por 
buscar, a gente acessa os meios disponíveis, seja um SIC ou seja mesmo, se for 
algum órgão de nossa competência jurisdicional a gente termina oficiando, buscando 
essa informação de maneira oficial. É uma forma de dizer, nós não fomos orientados 
de alguma forma a melhor buscar essa informação, quando a gente transfere isso e 
pensa no usuário como o Zé da Padaria, o cara que não tem informação, o buraco é 
mais embaixo, por que a gente não tem a completude das informações, a gente não 
tem essa interatividade que hoje o usuário exige, até mesmo para a gente mexer 
numa rede social, algo que está mais acessível para a gente ali, se não tiver essa 
interatividade a gente termina por abandonar, por isso eu acho que tanto esses meios 
de comunicação, essas redes sociais estão sempre buscando inovar, por que se não a 
gente cansa daquele conteúdo e vai acabar a abandonar isso, então eu acho que tem 
que ter a profissionalização de um pólo no Estado, você começar a ver o profissional 
da informação pensando em como divulgar isso e de outro ponto pra gente começar 
a educar a população a se utilizar desses instrumentos, quanto da população 
efetivamente deu alguma sugestão de PPA, qualquer coisa do tipo, confesso que as 
reuniões de avaliação de relatório de gestão fiscal que eu participei foi por conta de 
questão profissional e eu creio que a maioria de nós, se não todos, também não tem 
uma participação efetiva nesse tipo de canal. Então a gente teria que de alguma 
forma buscar, ter uma ponta do Estado, e quando eu digo Estado isso se reflete para 
todos os níveis da federação, a buscar melhorar a forma com que expõe essa 
informação, para que a gente comece a educar a população, comece a educar o 
usuário a ir buscar a informação de uma maneira mais adequada (Grupo Focal 
Usuários Internos da Informação, 2021). 

Conforme pode se observar das falas dos especialistas e usuários internos da 

informação orçamentária e financeira do governo de Rondônia, é fundamental qualificar a 

informação para os diversos usuários, em consonância com as demandas e necessidades de 

cada tipo de usuário e isso é possibilitado a partir da qualificação dos produtores e 

divulgadores da informação bem como dos servidores responsáveis pela operacionalização 
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dos portais, sistemas e plataformas do governo de Rondônia, em um processo que irá conduzir 

o usuário à proatividade, acessando as informações em sua plenitude e de forma 

compreensível, interagindo via portais, sistemas e plataformas, realizando reclamações, 

denúncias e promovendo sugestões de melhorias, elogiando quando a informação for obtida 

dentro da qualidade desejada e, sobretudo, um cidadão cumprindo com seu papel social, 

atuando como principal na relação Estado e sociedade, conforme destacado na Figura 10. 

 

Figura 10 - Fluxo do processo de qualificação da informação orçamentária e financeira no governo do 
estado de Rondônia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Pesquisa de campo, 2021. 
 

A Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Rondônia (SESAU) foi reconhecida 

como a unidade administrativa que apresenta mais falhas na produção e divulgação das 

informações orçamentárias e financeiras no governo de Rondônia, também como a unidade 

que mais recebe reclamações e denúncias em relação a essas informações. Sobre essa questão, 

especialistas e usuários internos consideram que isso se deve ao fato de a SESAU estar entre 

as unidades que mais recebem demandas por informações, em especial na questão atual onde 

Rondônia, o Brasil e o mundo enfrentam a pandemia do novo Coronavirus, também sendo 

destacado que a pasta da saúde, em qualquer estado do país, é uma área extremamente 

complexa, são vários programas, várias políticas, recursos de diversas fontes, e isso acaba 
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tornando a gestão da área de saúde bem mais complexa em comparação com outras unidades 

administrativas: 

 

A SESAU e a SEFIN são as unidades que recebem muita demanda, por que a SEFIN 
recebe muita demanda por informações, principalmente por que as informações da 
SEFIN são protegidas por sigilo fiscal. (Grupo Focal Especialistas da Informação). 

Sobre o caso da SESAU [...], acho que eles divulgam (as informações orçamentárias 
e financeiras) de uma maneira simplória, mas, há uma necessidade de melhor expor 
essa questão dos gastos, especialmente como eu digo, nesse momento em que a 
gente está vivendo (pandemia do Coronavirus) que a gente termina sendo dirigido 
para esse ponto de observar a questão saúde (Grupo Focal Usuários Internos da 
Informação, 2021). 

Como a pandemia está muito ligada na vida da sociedade e isso está batendo muito 
na porta da gente naturalmente há uma busca pela informação de qualquer tipo que 
seja, são inúmeras as denúncias, as notícias relacionadas a desvios então você 
termina tendo uma massa direcionada da sociedade pra cima da SESAU no 
momento. De outro lado, SESAU e SEDUC são as secretarias que independente de 
pandemia ou não seriam as secretarias que mais teriam busca por dados uma vez que 
elas são mais nas necessidades básicas das pessoas (Grupo Focal Usuários Internos 
da Informação, 2021). 

O que que acontece com relação à SESAU, o problema é que o SUS é muito 
complexo, a diversidade nada se compara, por exemplo, você tem uma secretaria 
que tem um orçamento grande, o DER e a SEDUC, mas no caso da SESAU eles tem 
diversos sistemas e é muito complexo, então o que carece na SESAU é justamente 
isso, você ter esse núcleo sistêmico de profissionais reforçados que seriam os 
profissionais que levariam a Administração Pública independente de cargos 
comissionados ou de governos. (Grupo Focal Usuários Internos da Informação, 
2021). 

Em relação à indicação da Controladoria-Geral do Estado de Rondônia como unidade 

administrativa mais qualificada na produção das informações orçamentárias e financeiras no 

governo de Rondônia, além também de ser a unidade que mais elogios recebe em relação a 

essas informações, há o reconhecimento tanto dos especialistas quanto dos usuários internos 

sobre essa avaliação, conforme destacado pelos atores entrevistados: 

Eu concordo com que o estudo levantou, já tem essa noção de que hoje se destaca a 
CGE/RO como um produtor de dados de alguma forma, eu não vou dizer de 
excelência por que ainda tem bastante coisa (a ser feita), mas de uma forma bastante 
positiva, o Portal de Transparência do estado, apesar de ter algumas falhas, 
especialmente na área que eu estou trabalhando no momento, que é na área de 
pessoal, ele já tem bastante coisa se você fazer um comparativo com os dados de 
outros estados, isso realmente é positivo, na área de pessoal a gente tem uma 
divulgação, não digo divulgação ampla, mas, você tem uma acessibilidade à 
informação dos dados de pessoal de maneira até bastante detalhada, você consegue 
entrar dentro do nosso portal de transparência e você olhar lá até mesmo a 
remuneração da pessoa, daí você diz ‘ah, mas isso já deveria acontecer’, realmente 
isso é de amplo conhecimento, mas a gente ainda sofre dificuldade de acesso nesse 
tipo, seja nos municípios nossos mesmo, seja nos outros estados esse tipo de acesso, 
e o nosso portal de transparência, no caso do estado de Rondônia é até bastante 
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completo nesse sentido, claro, sempre tem algo a melhorar, mas achamos bastante 
positivo (Grupo Focal Usuários Internos da Informação, 2021). 

Na minha visão de quem está aqui a cerca de 2 anos eu vejo que esse up que a CGE 
deu, esse reconhecimento vem muito por causa dos trabalhos que o Controlador vem 
puxando, ele preza muito pela transparência, pela qualidade, pela excelência, não 
ficar apenas sentado aqui na cadeira, assim ‘oficiou a unidade, a unidade não 
respondeu, vai na unidade, vamos marcar reunião, vamos resolver isso’, eu acho que 
essa proatividade da CGE em ajudar a resolver os conflitos eu acho que esse é o 
diferencial e também a busca pela excelência a questão do Gabinete estar sempre 
querendo mudar, aprimorar os processos, melhorar todas as gerências, a relação com 
todos os órgãos, isso é importante tanto para os de controle quanto para as unidades 
gestoras, eu acho que isso é o grande diferencial da CGE (Grupo Focal Especialistas 
da Informação). 

É um processo que a gente foi passando, onde a gente foi a forma de análise das 
nossas informações, deixar de observar somente aquela informação se ela está ali, e 
qualitativamente verificando aquela informação na hora de analisar que levou a um 
processo de edição de normas, a gente vê que tem processos que a gente teve 
auditorias nos portais de transparência de todos os nossos jurisdicionados e isso 
naturalmente leva a uma verificação da qualidade com que aquilo está exposto aí a 
gente vai olhar e vai dizer ‘olha, isso aqui não está bem adequado, ou essa 
informação ela está divulgada mas não atende absolutamente nada, e a gente termina 
editando normas e aí vão ser dois papéis: 1) o resultado da auditoria propriamente 
dito onde você tem determinações de diversos tipos para que os entes passem a 
lançar mão daquelas informações nos portais de transparência e; 2) você tem a 
edição de normas que fazem com que tornem ou obrigatória aquele tipo de 
informação ou que o próprio ente passe a observar aquilo dentro da sua política de 
construção das políticas, eu acho que está muito mesclado a questão do nosso papel 
fiscalizador de todo esse complexo de gasto e devolução de serviços à sociedade, 
bem casado isso com a edição de normas que o tribunal naturalmente vem fazendo 
ao longo dos anos e essa edição de normas não necessariamente como eu digo, que o 
ente faça ou deixe de fazer aquilo, mas quando a gente começa a pedir a informação 
diferente também para a gente, começa a startar o pensamento do outro lado, e o 
processo vem se caminhando devagar, desde que isso seja bem recebido pelo ente, 
se ele só entende que é fiscalizado a título punitivo, não vai adiantar nada, o 
processo não recicla. Por isso a CGE se destaca, por que a CGE há mais tempo 
melhor entendeu essa complexa roda de fiscalização, do retorno do serviço, do gasto 
(Grupo Focal Usuários Internos da Informação, 2021). 

Essa última fala dos usuários internos da informação, além de justificar o destaque 

dado à CGE/RO, também traz uma informação bastante relevante para a pesquisa: ações de 

informação no regime informacional. Conforme pode ser observado, os trabalhos de auditoria 

e fiscalização do TCE-RO identificam falhas e inconsistências nas informações divulgadas, 

consumadas nos pareceres e relatórios de auditoria. As auditorias e fiscalizações também 

contribuem para, quando da execução dessas ações, propostas de melhorias na qualidade da 

informação orçamentária e financeira sejam sugeridas pelos auditores para as unidades 

jurisdicionadas e, também, resultam em edições de normas orientadoras que, posteriormente, 

serão objetos de auditagem e fiscalização quanto ao seu cumprimento. 
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Quanto ao destaque do TCE-RO como unidade administrativa reconhecidamente que 

mais contribui para a melhoria da qualidade da informação no estado de Rondônia, os 

usuários internos destacam: 

O papel do TCE-RO e seu reconhecimento como unidade que mais contribui para a 
melhoria da qualidade da informação orçamentária e financeira do governo de 
Rondônia decorre de dois pontos: da edição de normas e dos trabalhos de auditoria 
do TCE-RO no cumprimento dessas normas (Grupo Focal Usuários Internos da 
Informação, 2021). 

Esse reconhecimento está justamente no desempenho das atividades finalísticas do 

TCE-RO, nas ações informacionais como auditorias e fiscalizações, bem como pelas normas 

emanadas no sentido de contribuir para o processo de melhoria informacional e esse papel 

desempenhado pelo TCE-RO, associado à baixa efetividade dos usuários externos no 

processo informacional, corroborar a hipótese 3 em que os usuários internos da informação 

atuam de forma mais qualitativa como mediadores no processo de melhoria da qualidade da 

informação orçamentária e financeira do governo de Rondônia, a partir das auditorias 

realizadas, na emissão de relatórios, recomendações, orientações, edição de normas e outras 

ações, de forma a minimizar os problemas relacionados à assimetria informacional na relação 

Estado e sociedade, atuando como sinalizadores nesse processo de melhoria. Os usuários 

internos possuem um potencial de contribuição importante, contudo, necessário se faz 

melhorar o processo de qualificação da informação orçamentária e financeira no governo 

estadual, conforme apresentado na Figura 10. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Informações orçamentárias e financeiras produzidas e divulgadas de forma não 

qualitativa representam falhas e resultam em assimetrias informacionais, assimetrias essas 

consideradas negativas quando da relação entre dois ou mais indivíduos ou instituições, na 

qual uma das partes possui maior volume de informações que a outra, podendo não divulgar 

essas informações ou divulgá-las de forma incompreensível, incompleta, enviesada ou com 

outros problemas que dificulte o correto entendimento sobre essa informação, conforme 

apontado na literatura por Alentejo (2013) e Barreto (1994). 

Esta pesquisa buscou identificar variáveis que interferem na produção e divulgação 

das informações que levam à assimetria informacional na relação Estado e sociedade no 

estado de Rondônia, no contexto da informação orçamentária e financeira, de forma a 

identificar  e  propor estratégias de qualificação para divulgação das informações produzidas 

pelo governo estadual no sentido de minimizar essas assimetrias. 

Para o alcance do objetivo, foram identificados inicialmente 148 atributos da 

qualidade da informação, levantadas em um portfólio bibliográfico inicial. Após contagem de 

citações nesse portfólio e definição da elite científica no seu interior, foram selecionados 36 

atributos da qualidade da informação que compõem a lista de atributos submetida à análise  

dos  especialistas na produção e divulgação de informações orçamentárias e financeiras do 

governo de Rondônia, sendo eles, servidores da CGE/RO e SEPOG, e aos usuários 

especializados dessa informação, classificados como usuários externos (professores da UNIR 

e do IFRO) e internos (servidores do TCE-RO). 

A pesquisa quantitativa junto aos especialistas e usuários evidenciou a existência de 

assimetrias informacionais, em razão da insatisfação por parte dos usuários especializados 

dessas informações e caracterizadas pelos atributos da qualidade da informação 

“neutralidade”, “interatividade”, “comparabilidade”, “quantidade apropriada”, “completude”, 

“acessibilidade” e “adequação ao uso”. Por sua vez, os dados obtidos nas entrevistas 

realizadas com os especialistas e com os usuários internos das informações no governo de 

Rondônia possibilitaram relacionar as seguintes situações entre as variáveis: 

1) As informações orçamentárias e financeiras do governo de Rondônia são produzidas e 

divulgadas com problemas de neutralidade, enviesadas, sendo divulgadas informações 

com ênfase nos aspectos positivos e omissões e outras falhas quando de resultados 

negativos na gestão orçamentária e financeira; 
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2) Há problemas de acessibilidade decorrente de uma informação incompleta e em 

quantidade não apropriada, que poderia ser minimizada caso a informação fosse 

interativa, tivesse links de acesso e outras formas de interação; 

3) Informação incompleta e em quantidade não apropriada torna a informação 

inadequada ao uso e compromete a comparabilidade; 

4) A acessibilidade também está relacionada à forma como as informações são 

produzidas e divulgadas, informações muito técnicas que atendem às expectativas de 

usuários especializados, mas, além de tornar a informação incompreensível para os 

cidadãos não especializados, torna essas informações, mesmo divulgadas, inacessíveis 

do ponto de vista cognitivo; 

5) A informação qualificada depende de um processo de qualificação dos produtores e 

divulgadores das informações orçamentárias e financeiras, de forma a produzir uma 

informação adequada do ponto de vista da forma e do conteúdo, aos vários tipos de 

usuários, ampliando a possibilidade de acessibilidade cognitiva dessa informação; 

6) A informação qualificada também depende da qualificação dos servidores que operam 

os sistemas, portais e plataformas do governo de Rondônia, de forma que esses atores 

possam considerar as necessidades e demandas da diversidade de perfis de usuários. 

Com base nos resultados da pesquisa, a hipótese 1 é refutada em razão de as 

informações estarem acessíveis de forma incompleta e em quantidade inadequada e, para os 

usuários pesquisados, as informações, mesmo diante dessa incompletude, possuem  

características que os permitem compreender as informações orçamentárias e financeiras do 

governo de Rondônia. Dessa forma, reconhece-se que há problemas na produção e divulgação 

das informações que as tornam incompreensíveis em razão da forma de apresentação da 

informação, dos recursos tecnológicos disponibilizados e da falta de interatividade da 

informação, contudo, isso é perceptível apenas para o público mais leigo, conforme destacou 

um usuário externo em relação aos sistemas disponibilizados pelo governo do estado: “pode 

ser o melhor sistema, contudo, se não qualificar o usuário para operacionalizar esses sistemas 

e plataformas, serão artefatos disponibilizados para uma elite, uma minoria da população”. Da 

mesma forma, foram destacados por vários especialistas e usuários participantes da pesquisa a 

necessidade de apresentar essas informações levando-se em conta o perfil do usuário 

potencial relacionado à sua capacidade cognitiva, conforme apontado por Barreto (1994) e 

Fujino (2007), para a qual, na arquitetura dos sites, sistemas, portais e plataformas, importante 

se faz considerar a organização da informação de acordo com o potencial usuário e não de 

acordo com o modelo ofertista linear, caracterizado pela perspectiva apenas do fornecedor de 
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informação. Além disso, a autora salienta que  aspectos sobre a experiência do usuário com o 

tema e com os dispositivos de informação devem ser considerados em processos de avaliação 

da qualidade da informação e, no caso desta pesquisa, este aspecto foi considerado, uma vez 

que tanto os usuários internos, quanto os externos são especialistas no tema e usuários 

freqüentes deste tipo de informação. Deste modo, entendemos que a produção de informação 

com o uso da infografia e outros recursos, destacados pelos especialistas e usuários internos 

da informação, tem potencial de contribuir para minimizar essas falhas e assimetrias, 

sobretudo para o usuário que possui limitações cognitivas para compreensão e apropriação 

das informações, principalmente em função das formas de apresentação e divulgação das 

informações orçamentárias e financeiras públicas. 

Conforme destacado no referencial teórico por Jensen e Meckling (1976) e Slomski et 

al (2008), as assimetrias informacionais evidenciadas na pesquisa representam um 

desequilíbrio de informação e conhecimento entre Estado e sociedade no governo de 

Rondônia, se configurando em um conflito de agência. A pesquisa mostrou que os cidadãos, 

usuários das informações produzidas e divulgadas pelo governo de Rondônia e considerados o 

principal nessa relação de agência, participantes da pesquisa, possuem um volume de 

informações inferior ao que o ente público detém e tem capacidade de ofertar e, além da 

questão do volume, essa informação é falha do ponto de vista qualitativo, é enviesada e 

inadequada do ponto de vista da comparabilidade e, logo, impossibilita a mensuração da 

eficiência da máquina pública estadual. Essas assimetrias informacionais representam ainda 

fatores impeditivos para que os cidadãos exerçam seu papel social, abrindo lacunas quanto às 

obrigações e deveres do Estado e potencializando o surgimento de conflitos de agência na 

relação principal-agente, conforme destacado por Carvalho (2014), podendo resultar em 

aumentos nos custos de transação e custos de agência, que são os custos de acesso às 

informações omissas ou imperfeitas e os custos relativos ao monitoramento dos atores 

políticos. Nesse sentido, entendemos ser necessário que os atores públicos atuem no sentido 

de garantir melhores condições de acesso à informação, na elaboração e divulgação de 

informação qualificada, completa, não enviesada e que permita a comparabilidade de forma a 

otimizar  o tempo de o cidadão coletar e ter acesso às informações, reduzindo assim os custos 

de transação e, também, os custos de os cidadãos monitorarem a conduta dos agentes 

públicos, minimizando os custos de agência. Informações acessíveis, completas, neutras e de 

qualidade, contribuem para que os cidadãos possam escolher melhor seus representantes 

políticos (problema da seleção adversa) e para melhorar as condições de a sociedade 

monitorar a conduta dos agentes políticos (problema do risco moral). 
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No mais, a acessibilidade da informação, como reforçadamente destacada pelos 

próprios sujeitos da pesquisa, em especial pelos especialistas e usuários internos, possui um 

aspecto mais amplo do que a simples publicização de uma informação em razão de uma 

determinação legal, problema apontado na literatura, por Valente (2014). É imperioso que os 

atores públicos, ao produzirem e divulgarem as informações orçamentárias e financeiras 

reconheçam as necessidades de demandas dos potenciais usuários dessas informações, suas 

especificidades e limitações, de forma a produzir e divulgar essas informações levando em 

consideração os potenciais cidadãos que  farão uso das informações do setor público.Como 

destacado nessa pesquisa, esse processo de melhoria da qualidade tem início na qualificação 

dos agentes públicos que produzem e divulgam informações orçamentárias e financeiras, bem 

como dos agentes que operacionalizam os portais, sistemas e plataformas e que estão 

constantemente interagindo com os usuários, uma vez que os artefatos informacionais são 

mediadores da informação e sinalizam aos que produzem e divulgam informações, 

necessidades de melhoria. Agentes públicos qualificados têm mais capacidade de perceberem 

as necessidades dos usuários e ampliam as possibilidades de uma produção diferenciada da 

informação orçamentária e financeira, simplificando os aspectos técnicos que caracterizam 

esse tipo de informação no processo de divulgação. Como já destacado, além da produção da 

informação com uso de infográficos e outros mecanismos, a produção de tutoriais e vídeos 

explicativos são outras possibilidades que, além de facilitar a assimilação da informação pelos 

usuários, teriam o potencial de estimular o cidadão não especialista a usar artefatos 

informacionais e, principalmente, despertar o interesse da sociedade em acessar a informação 

pública e exercer seu papel como principal de forma a ter maior autonomia para sugerir 

melhorias na qualidade dessa informação, criticar aspectos qualitativos da informação 

divulgada e utilizar os canais de controle que a sociedade pode dispor para exercer o direito a 

melhores serviços por parte dos gestores públicos em caso de ineficiências na gestão pública 

local. 

O conhecimento produzido nesta pesquisa sobre as assimetrias informacionais na 

relação Estado e sociedade em Rondônia subsidiou ações para que os agentes políticos 

(Estado) adotem mecanismos e ações visando reduzir essas assimetrias e, por conseguinte, os 

conflitos de agência. As propostas para a qualificação do processo de produção e divulgação 

das informações orçamentárias e financeiras do governo de Rondônia, de forma a ampliar a 

satisfação dos usuários dessa informação, estão apresentadas na Figura 10. Desta forma, 

corrobora-se a hipótese 2 (H2) de que, na perspectiva acadêmica, dada a pragmaticidade desta 

pesquisa, o conhecimento produzido sobre as assimetrias informacionais na relação Estado e 
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sociedade, aponta a necessidade de ações para que os agentes reduzam os conflitos de agência 

decorrentes de assimetria informacional, principalmente no que se refere a qualificação dos 

servidores que produzem e divulgam as informações orçamentárias e aqueles que 

operacionalizam os canais de comunicação com o cidadão, em um processo que deve resultar 

na qualificação da informação divulgada e, também, na qualificação do usuário para o 

exercício de seu papel social. 

A pesquisa identificou a Secretaria Estadual da Saúde de Rondônia (SESAU) como 

unidade administrativa do governo estadual de maior insatisfação em relação às informações 

orçamentárias e financeiras produzidas e divulgadas, sendo também a unidade que mais 

recebe reclamações e denúncias sobre essas informações. Como pasta da área da saúde, a 

SESAU é a unidade mais requisitada em termos de informação, por ser uma área social 

sensível por parte dos usuários, pelo volume de recursos geridos e pela complexidade que é a 

área de saúde. Cabe destacar que a pesquisa foi realizada no período da pandemia por 

COVID-19período no qual os governos estaduais receberam aportes de recursos para o 

enfrentamento da pandemia e para minimizar situações de risco da população, mas no qual 

houve notícias de desvios de recursos em vários estados, o que pode ter contribuído 

negativamente na avaliação dessa unidade na pesquisa realizada exatamente em meio à 

ambiente de informações controversas e de denúncias muitas vezes não comprovadas.  

A Controladoria-Geral do Estado de Rondônia (CGE/RO) foi identificada na pesquisa 

como a unidade administrativa que produz as informações orçamentárias e financeiras com 

melhor qualidade e que recebe mais elogios quanto a essas informações. Trata-se de uma das 

unidades responsáveis pela coordenação da produção e divulgação das informações 

orçamentárias e financeiras no governo de Rondônia, também unidade responsável por 

auditorias e inspeções e edição de normas para a estrutura do governo estadual visando a 

melhoria na qualidade dessas informações. A CGE/RO é o órgão central do sistema de 

controle interno do poder executivo do estado de Rondônia e tem, entre outras atribuições, a 

competência de auditar e inspecionar as unidades jurisdicionadas do poder executivo estadual 

e, em conjunto com a SEPOG, coordena a produção e divulgação de informações 

orçamentárias e financeiras, propondo e cobrando melhorias na qualidade dessas informações. 

É também responsável pela organização e gestão do portal de transparência e do serviço de 

informação ao cidadão no poder executivo estadual. Desta forma, em razão de suas 

competências, a unidade busca ser exemplo para as unidades jurisdicionadas. Por outro lado, e 

como destacado pelos membros do TCE-RO, a CGE/RO foi a unidade administrativa que há 

mais tempo entendeu que o processo de melhoria da qualidade deve ter como base  auditorias 
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e inspeções que possibilitam levantar inconsistências e necessidades de melhoria, e essas 

inconsistências levam à edição de normas orientadoras para o processo de melhoria que, por 

sua vez, requerem novas auditagens para acompanhar as melhorias implementadas. A 

CGE/RO foi a que mais rápido percebeu esse processo, adotou isso como cultura 

organizacional, aperfeiçoou seus processos internos em termos de produção e divulgação de 

orçamentos, prestação de contas, relatórios e outras informações, e vem ganhando 

reconhecimento social.  

Os artefatos informacionais (sites, portais, sistemas e plataformas) foram mencionados 

como os principais mecanismos mediadores da informação e, como atores sociais, o TCE-RO 

foi destacado como a unidade da estrutura estatal em Rondônia que mais contribui para a 

melhoria da qualidade da informação orçamentária e financeira do governo estadual, atuando 

de forma a mediar e facilitar o acesso físico e cognitivo dessas informações, a partir de um 

conjunto de ações informacionais que compreendem auditorias e fiscalizações e edição de 

normas orientadora. Ao observar tais artefatos, concluímos que são importantes mecanismos 

mediadores da informação, sendo disponibilizados pelo Estado (agente) para divulgar 

informações orçamentárias e financeiras e interagir com a sociedade (principal) Contudo, 

conforme destacado na literatura por Fujino (2004), os serviços de informação, enquanto 

mediadores entre usuários e fontes de informação, exigem considerar características do 

contexto de produção e contexto de consumo da informação, já que o processo de 

transferência da informação ocorre entre dois atores culturalmente distintos e a absorção da 

informação pelos usuários só ocorrerá se houver adequação entre emissor-produtor e receptor-

usuário. Os artefatos informacionais são fundamentais no processo, contudo, só faz sentido se 

os atores e a informação forem qualificados. 

Desta forma, identificou-se que, em razão do papel passivo dos usuários externos 

especializados da informação, que não se utilizam de forma mais proativa dos recursos e 

artefatos informacionais para contribuírem com a melhoria da informação orçamentária e 

financeira no governo de Rondônia, seja pela ação pouco efetiva nas  denúncias, reclamações 

ou pela ausência de  interposição de  recursos, tais usuários deixam de desempenhar o papel 

de principal de forma eficiente, o que possibilitou corroborar a hipótese 3 (H3), uma vez que 

o TCE-RO, como usuário interno da informação estadual, é quem mais contribui para 

aperfeiçoar a qualidade da informação orçamentária e financeira no estado, atuando como 

mediador nesse processo de melhoria da qualidade informacional a partir de suas principais 

competências. 



155 
 

Constatou-se também a importância de considerar a análise tanto do ponto de vista da 

Governança (Slomski, 2008), quanto da Teoria de Agência (Jensen e Meckling, 1976), 

complementada pela análise do regime de informação (González de Gómez, 2012)  na relação 

Estado e sociedade no governo do estado de Rondônia, pois foi possível identificar todos os 

elementos descritos por Bezerra et al (2016) e Delaia (2008): atores sociais, dispositivos 

informacionais, tecnologias, artefatos informacionais, ações informacionais, regras de poder, 

organização da informação e gestão política da informação. Contudo, a pesquisa evidenciou a 

insuficiência de um sistema normativo, tecnológico e de controle no sentido de se evitar 

informações omissas, incompletas, enviesadas, sem clareza para garantir a transparência das 

informações do Estado, o que corrobora com as afirmações de Andrade e Fujino (2018) e 

Paulo (2006): mesmo havendo um amplo arcabouço legal, normativo e regulatório referente à 

produção e divulgação de informações, a existência de múltiplos critérios de normas e 

práticas contábeis possibilita aos gestores realizarem escolhas e tomarem decisões com o 

objetivo de produzir e divulgar informações da forma desejada pelos gestores e não 

apropriadas para os usuários. 

As assimetrias informacionais levantadas nessa pesquisa representam falhas no 

processo informacional e, logo, um conflito de agência que, ao não promover acessibilidade 

completa, ser limitada do ponto de vista da neutralidade entre outras falhas, mantém grupos 

políticos no poder, o que é um objetivo alcançado por esses atores e, contudo, não atendem 

aos objetivos da sociedade, que é, na relação com o Estado, selecionar, eleger, escolher os 

melhores representantes políticos que atendam as principais demandas sociais, o que se 

configura em um conflito nas relações de poder Estado e sociedade em Rondônia. 

O usuário externo tem potencial para exercer seu papel de principal na relação Estado 

e sociedade, contudo, conforme destacado na Figura 10, é necessário todo um processo de 

qualificação da informação orçamentária e financeira no governo de Rondônia, para 

possibilitar melhores condições físicas e cognitivas para que a sociedade possa ter acesso  a 

essas informações a partir das necessidades e demandas específicas de cada grupo de 

usuários, propiciando uma atuação mais ativa desses atores de forma a contribuir para 

minimizar as assimetrias informacionais e os conflitos de agência.  

Como limitações da pesquisa, observamos que a parte empírica foi realizada 

integralmente no período de pandemia causada pela COVID-19, o que dificultou uma maior 

proximidade do autor com os sujeitos da pesquisa e, conseqüentemente, um maior número de 

participantes e uma explicação mais detalhada do instrumento de pesquisa, o que ocorreu 

também nos grupos focais realizados com especialistas e usuários internos, na qual a presença 
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do pesquisador, em razão da técnica adotada, poderia propiciar a obtenção de volume maior 

de informações. 

Complementarmente, a pesquisa limitou-se a entrevistar usuários internos e usuários 

externos especializados na informação orçamentária e financeira do governo estadual e, em 

razão dessa opção, os atributos qualitativos chaves da pesquisa se concentraram nos aspectos 

de acessibilidade da informação. Pesquisa realizada com usuários externos com pouca 

familiaridade com orçamento e finanças públicas provavelmente trariam outros resultados 

diferentes dos encontrados nesta tese, podendo ser objeto de pesquisas futuras dentro da 

temática abordada nesta pesquisa. 

Cabe ressaltar ainda que, em razão do uso parcial da ferramenta QFD, pesquisas 

futuras podem ser realizadas no sentido de construir a casa da qualidade, de forma a traduzir 

os requisitos dos consumidores (usuários) ao produto (informação) de forma a apontar, a 

partir da visão e expectativa dos usuários, que melhorias são apontadas por esses atores 

sociais e que devem ser traduzidas em melhorias da informação produzida e divulgada. 

Pela pesquisa, ficou evidenciada a proximidade das Teorias da Agência e Assimetria 

Informacional da área econômica com as teorias sobre Política de Informação e Regimes de 

Informação do campo científico da Ciência da Informação. A Ciência da Informação 

possibilitou ampliar o horizonte da pesquisa na medida em que os atributos da qualidade da 

informação comumente trabalhados na Lei de Acesso à Informação e na área das Ciências 

Contábeis possuem escopo limitado, e não focam a perspectiva do usuário, figura central das 

pesquisas na Ciência da Informação. 

Ressalte-se também que procedimentos baseados em estudos métricos utilizados na 

seleção do portfólio bibliográfico e dos atributos da qualidade da informação são 

contribuições fundamentais da Ciência da Informação na delimitação dos atributos levantados 

e estudados nesta pesquisa, por propiciarem análises nas perspectivas quantitativas e, 

principalmente, qualitativas. 

Por fim, cabe destacar ainda as contribuições dos estudos sobre Regime de 

Informação, a partir dos seus elementos constitutivos e categorias analíticas, que possibilitou 

corroborar a hipótese 2 segundo a qual dispositivos e artefatos informacionais são importantes 

elementos no processo de mediação da informação, contudo, insuficientes para o processo de 

melhoria da qualidade da informação, sendo necessário no processo considerar outros 

aspectos que favoreçam o aperfeiçoamento dos atores sociais (sujeitos) que produzem, 

divulgam e consomem as informações do setor público Nesse sentido, abre-se também 

perspectivas de novas pesquisas na Ciência da Informação focadas em problemas de 
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organização e elaboração de informações orçamentárias e financeiras centrados nos  aspectos 

de forma e conteúdo mais adequados ao potencial usuário, para propiciar melhores condições 

de apropriação pelo cidadão.  
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