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 Nos dias atuais, o termo transparência tem sido frequentemente adotado como condição 

essencial aos governos. Tornar suas informações acessíveis é a base de democracias e mercados 

sólidos. Por meio da transparência, dissipam-se a opacidade (refúgio precípuo da corrupção), a 

ineficiência e a incompetência (MICHENER;BERSCH, 2011). Como consequência, a sociedade 

demanda cada vez mais por transparência. Kim et al (2005) afirmam que transparência significa 

uma livre disponibilização de informações, que podem ser diretamente acessadas por todos os 

atingidos pelas decisões, em formatos de fácil compreensão. A implementação da transparência 

exige um olhar sob a perspectiva de quem está recebendo a informação. Para que sejam 

compreendidas, quais os requisitos que as informações divulgadas precisam possuir? A pesquisa 

desenvolvida propõe a elaboração de uma taxonomia da transparência da informação e do 

processo, cuja aplicação apoiará o desenvolvimento de práticas de publicação de dados abertos 

governamentais.  

A metodologia aplicada contou com o uso de recursos não-ontológicos e dividiu-se em dois 

processos distintos, porém complementares. São eles, o levantamento de entidades e a construção 

da taxonomia de transparência da informação, conforme pode ser observado na Figura 1. 

 O processo de levantamento e estado da arte desenvolveu-se em algumas etapas. Inicialmente, 

foi realizada uma busca em bases científicas (algumas indexadas) de artigos sobre taxonomia, 

para a extração de seu conceito. Na sequência, foram estabelecidos requisitos para a taxonomia 

da transparência, utilizando-se como base um mapa sistêmico, sendo estes: comparabilidade, 

rastreabilidade, publicidade, validade e relevância. 

 Após esses requisitos estabelecidos, o grupo buscou em bases científicas artigos sobre 

transparência em seu sentido mais genérico. A etapa seguinte consistiu na identificação de 

conceitos de transparência nos artigos selecionados, com a extração de entidades. Foi, então, 

elaborado um quadro contendo os conceitos e os autores, relacionando-os aos requisitos de 

transparência pré-estabelecidos. O quadro também serviu como um banco de dados para 

consultas. A última fase desse processo consistiu na avaliação e na revisão dos conceitos 

candidatos a comporem a taxonomia.  
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Fig. 1 Metodologia aplicada 

 

 Para construir a taxonomia da transparência da informação, foi preciso compreender a 

distinção entre a transparência do processo e da informação. Por meio do levantamento e estado 

da arte, foram listados conceitos gerais na taxonomia e definidas as ramificações destes com base 

nos requisitos, ou seja, para cada requisito foi criado uma taxonomia de acordo com a definição 

destes. Ao final do processo, a taxonomia elaborada foi revista e avaliada. 

 A taxonomia gerada como resultado dessa pesquisa possui estrutura multifacetada que 

facilitará a adoção gradual e sua posterior aplicação. Ela estabelece uma base conceitual para os 

envolvidos nas atividades de curadoria dos dados abertos governamentais e poderá ser utilizada 

pelos diferentes atores da administração pública e da sociedade. 

 


