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SUMÁRIO 
 
 

 
O interesse em promover o acesso público às informações do orçamento do governo tem 
aumentado muito nestas duas últimas décadas. Este interesse reflete o entendimento dos cidadãos, 
de que o acesso às informações sobre orçamentos e atividades financeiras é essencial para assegurar 
a prestação de contas de seus governos. Acesso oportuno a estas informações habilita os cidadãos a 
entender e participar das decisões políticas que têm um profundo impacto no seu dia-a-dia 
 
Este interesse também reflete desenvolvimentos globais amplos. A onda de abertura democrática em 
muitos países, durante os anos 90, concentrou a atenção em assuntos como o combate à corrupção, 
garantia de boa prestação de serviços públicos, e desenvolvimento de lideranças comunitárias. 
Ainda, uma série de crises financeiras durante os anos 90, atraiu a atenção da comunidade 
internacional sobre as implicações da falta de transparência e prestação de contas dos governos nos 
países afetados. 
 
Contra este histórico, o Projeto Internacional do Orçamento (IBP) começou a desenvolver em 2002 
um instrumento de pesquisa que é a base deste estudo corrente. Nos últimos dois anos o IBP tem 
trabalhado com a sociedade civil e parceiros acadêmicos em 59 países, para coletar dados 
comparativos com objetivo de implementar o questionário e analisar seus resultados. O método da 
pesquisa é descrito no quadro abaixo. Os relatórios completos dos 59 países estão disponíveis no 
site www.openbudgetindex.org. 
 
O questionário, com 122 questões de múltipla escolha é o primeiro a oferecer uma visão 
independente e não governamental da transparência orçamentária do governo central. Ele analisa a 
quantidade de informações disponíveis nos sete documentos chave do orçamento que os governos 
deveriam emitir durante o ciclo orçamentário anual. 
 
As questões do questionário são baseadas em boas práticas universalmente aceitas no que concerne 
a gestão das finanças públicas. Alguns parâmetros são similares aos das diretrizes desenvolvidas por 
organizações multilaterais, e em alguns casos são daí retirados. Entretanto, o questionário vai além 
das diretrizes, para incluir questões sobre o desempenho e modelo de legislatura e sobre o órgão 
externo de auditoria. 

ii 

http://www.openbudgetindex.org/


 
O objetivo desta pesquisa é auxiliar um grande número de organizações da sociedade civil, 
jornalistas, pesquisadores, responsáveis por políticas, e especialistas em desenvolvimento econômico, 
que estejam interessados em identificar e defender uma eficaz responsabilidade financeira dos 
setores públicos e uma melhor aplicação dos recursos da sociedade. A pesquisa pretende também 
fornecer, às autoridades dos governos pesquisados, medidas práticas para melhorar o desempenho 
do orçamento. 
 
 
Descobertas Chave sobre a Disponibilidade de Informação do Orçamento 
 
São necessárias informações abrangentes, oportunas e precisas durante cada estágio do ciclo do 
orçamento para assegurar a responsabilidade do governo para com seus cidadãos. Os resultados do 
Índice do Orçamento Aberto sugerem que 90 por cento dos países pesquisados não atingiram este 
padrão.  
 
Poucos países tiveram uma classificação boa no questionário. Apenas seis dos 59 países pesquisados 
fornecem “importante” quantidade de informação nos seus documentos do orçamento, são eles: 
França, Nova Zelândia, Eslovênia, África do Sul, o Reino Unido, e os Estados Unidos. 
 
Em 30 países, o governo disponibiliza uma quantidade “significativa” ou “alguma” informação do 
orçamento aos cidadãos. Botswana é um exemplo de país que se encaixa na categoria “significativa”. 
Seu desempenho poderia ser aperfeiçoado simplesmente pela publicação da declaração pré-
orçamentária bem antes das audiências do legislativo. Similarmente, o desempenho da Suécia poderia 
ser melhorado por meio da publicação da revisão de meio do ano de modo mais abrangente.  
 
O desempenho dos países que disponibilizam apenas “alguma” informação é tipicamente 
questionado por falhas sistemáticas das informações fornecidas ao legislativo e ao público. Nesta 
categoria se encontram Jordânia, Cazaquistão e Quênia. 
 
A causa mais séria de preocupação é que 23 países (39 por cento de todos os países pesquisados) 
disponibilizam “mínimas” ou “restritas ou nenhuma” informação aos cidadãos sobre o orçamento 
do país. Os países nestas duas categorias estão longe dos requisitos mais básicos da abertura 
orçamentária. 
 
Dez países estão na categoria mais baixa, Angola, Bolívia, Burkina Faso, Chade, Egito, Mongólia, 
Marrocos, Nicarágua, Nigéria e Vietnam. Seis países não disponibilizaram suas propostas de 
orçamento do executivo ao público antes da aprovação pelo legislativo, configurando a natureza 
fechada dos seus processos orçamentários, uma falta de responsabilidade fundamental com o 
público. Quatro países, Bolívia, Marrocos, Nicarágua e Nigéria disponibilizaram sua proposta ao 
público antes de praticá-la, mas forneceram apenas informações muito limitadas. 
 
O índice demonstra que práticas eficientes de transparência são possíveis em países desenvolvidos e 
em desenvolvimento. Eslovênia e África do Sul, por exemplo, caracterizam-se por grandes melhorias 
na transparência do orçamento, que aconteceram em um período de tempo relativamente pequeno.   
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Todavia, a descoberta chave do questionário de que a maioria dos países é muito pobre em termos 
de transparência, é profundamente problemática. Mais de um terço dos países disponibilizam 
informações mínimas ou nenhuma aos seus cidadãos. Esta lista inclui um grupo distinto de média e 
baixa renda da África, Ásia, América Latina e Oriente Médio.  
 
Fica claro que o nível de transparência do orçamento em um país é altamente influenciado pela 
vontade do governo de ser responsável com seus cidadãos, e que a falta de capacidade de produzir 
informação não é uma restrição. Em outras palavras, os países que têm o desempenho mais fraco no 
Índice do Orçamento Aberto não podem se esconder em restrições de capacidade – avanços na 
transparência são possíveis em curtos períodos com recursos modestos. 
 
 
Exames e Balanços Apropriados são Falhas Freqüentes nos Sistemas de Orçamento 
 
Também são motivos de preocupações as descobertas de pesquisa com relação aos mecanismos de 
prestação de contas existente no processo orçamentário. As respostas dos questionários sugerem 
que em muitos paises, nem o executivo nem o legislativo parecem estar comprometidos a fazer um 
uso total das oportunidades para envolver e informar a população sobre o orçamento proposto. Um 
grande número de países falha em promover audiências sobre os orçamentos individuais dos 
ministérios ou agências. 
 
A pesquisa também encontra falhas substanciais e em larga escala nas instituições de auditoria 
externas independentes dos países pesquisados. Não existe um exame externo sobre o 
gerenciamento financeiro do executivo sem uma suprema instituição de auditoria independente, 
conhecida em alguns países como auditoria geral ou tribunal de contas. Um número alarmante de 
países (17) não emitiu nenhum relatório de auditoria para o público. Outros 25 países 
disponibilizaram apenas informações parciais ao público. E em 16 países, o executivo pode demitir o 
chefe do órgão externo de auditoria do país sem o consentimento do legislativo ou do judiciário. 
Esta falha em promover estabilidade básica no cargo ao chefe da agência de auditoria nacional indica 
uma falta fundamental de salvaguardas institucionais para garantir a independência deste órgão do 
executivo. 
 
 
Melhorando o Acesso a Informação pelo Cidadão 
 
Em mais da metade (32) dos países pesquisados, o governo não disponibiliza informação ao público, 
mas já está produzindo para uso interno ou para investidores. Deste modo, muitos países poderiam 
melhorar a sua transparência e prestação de contas simplesmente disponibilizando ao público 
informações já produzidas. Isto confirma que quando os governantes não disponibilizam 
informações ao público, geralmente é mais por uma decisão de retê-las do que pela impossibilidade 
de dispor ou incapacidade de produzi-las. 
 
Muitos países da pesquisa adotaram a prática desejável de utilizar a Internet para disponibilizar 
documentos do orçamento ao público. A Internet oferece a vantagem de ser um método eficaz para 
o governo revelar simultaneamente os documentos para todas as partes interessadas. Mas os 
governantes poderiam estar fazendo muito mais para disseminar informações orçamentárias, 
especialmente para aqueles que não têm acesso a Internet. 
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Organizações da sociedade civil, em muitos países de baixa renda, enfatizam que um grande 
percentual da população não tem acesso a Internet. Elas estimulam os governantes a adotar outras 
medidas para informar o público sobre o orçamento, como tornar disponível o orçamento do 
cidadão, que explica o orçamento de forma que um leigo possa facilmente entendê-lo. O estudo 
descobriu que um número surpreendentemente pequeno de países fornece tais documentos - apenas 
dez dos 59 países estudados. 
 

O Questionário do Orçamento Aberto 
 
O Índice do Orçamento Aberto é calculado usando a média das respostas para 91 das questões do 
Questionário do Orçamento Aberto. Estas 91 questões abrangem a disponibilidade pública de 
informações do orçamento nos sete documentos chave do orçamento. O questionário contém 
outras 31 questões com o objetivo de avaliar a variedade de práticas que os governantes podem 
adotar para fortalecer a prestação de contas públicas em seu gerenciamento financeiro e 
orçamentário.  
 
O Questionário do Orçamento Aberto tem por objetivo oferecer uma visão independente e não 
governamental da transparência do orçamento nos países estudados. Todos os pesquisadores que 
responderam o Questionário do Orçamento Aberto são de organizações acadêmicas ou não-
governamentais. As questões avaliam as informações publicadas pelo governo central e 
disponibilizadas ao público, e não cobrem a disponibilidade de informações a nível subnacional. 
 
Todas as questões foram formuladas com a intenção de capturar fenômenos facilmente observáveis 
sobre práticas de transparência orçamentária. A maioria das questões requer respostas baseadas nas 
práticas de transparência orçamentária vigentes nos respectivos países; um pequeno número de 
questões enfoca as provisões legais. Os critérios utilizados para avaliar quais informações deveriam 
ser disponibilizadas ao público e o momento para sua divulgação são geralmente baseados em boas 
práticas de gestão das finanças públicas. Muitos destes critérios são similares àqueles desenvolvidos 
por organizações multilaterais, como o Código da Boa Prática na Transparência Fiscal, do Fundo 
Monetário Internacional, e a Declaração de Lima para Diretrizes de Princípios de Auditoria, emitida 
pela Suprema Instituição de Auditoria da Organização Internacional das Nações Unidas – United 
Nations International Organization of Supreme Auditing Institutions’ (INTOSAI). 
 
A força de diretrizes como o Código de Transparência Fiscal – IMF, e a Declaração de Lima, está na sua 
aplicabilidade universal, tornando-as apropriadas para diferentes tipos de sistemas de orçamento em 
todo o mundo. Entretanto, o IBP acredita que elas não sejam suficientes para assegurar que o 
processo orçamentário seja responsivo e compreensível ao cidadão. Por esta razão O Questionário do 
Orçamento Aberto cobre tópicos adicionais importantes para a sociedade civil. Estes incluem se a 
legislatura mantém ou não audiências públicas sobre o orçamento e outros fatores relacionados à 
supervisão do legislativo e a Suprema Instituição de Auditoria.    
 
As leis de “direito à informação” também são de crescente interesse das organizações da sociedade 
civil em todo o mundo. A atenção crescente por melhorar a prestação dos serviços está estimulando 
o interesse em disponibilizar ao cidadão um acesso a informações altamente detalhadas, como sobre 
os gastos em sua escola local ou clínica de saúde. Esta informação detalhada, entretanto, geralmente 
não é incluída nos documentos do orçamento de um país. A adoção das leis de direito a informação 
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é um primeiro passo essencial em muitos países, para fortalecer a capacidade dos cidadãos em obter 
tal informação na prática.  
 
O IBP planeja publicar o índice a cada dois anos para cobrir um número maior de países e observar 
mudanças no desempenho da transparência dos governos com o passar do tempo. 
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I.  INTRODUÇÃO 
 
 
 
O interesse da sociedade civil em promover a transparência do orçamento através de uma iniciativa 
de pesquisa comparativa, resultou em um número considerável de tendências globais. Entre estas 
tendências estava a onda de abertura democrática em muitos países durante os anos 90, que 
concentrou as atenções em assuntos tais como o combate à corrupção, garantindo responsabilidade 
pela prestação de serviços públicos, descentralização do governo, e desenvolvimento de lideranças 
comunitárias. Ainda, uma série de crises financeiras durante os anos 90, atraiu a atenção das 
instituições financeiras internacionais sobre a importância de garantir a transparência e prestação de 
contas. 
 
O Projeto Internacional do Orçamento (IBP), em reconhecimento a estes importantes 
desenvolvimentos, começou a desenvolver um instrumento de pesquisa para prover um cheque 
independente sobre a transparência do orçamento nestes países. Este instrumento estabelece a base 
para o Índice do Orçamento Aberto. Nos últimos dois anos o IBP tem trabalhado com seus parceiros em 
59 países para utilizar este questionário, para coletar dados e produzir os resultados do Índice do 
Orçamento Aberto 2006. 
 
O objetivo desta pesquisa é auxiliar as organizações da sociedade civil, jornalistas, pesquisadores e 
especialistas em desenvolvimento econômico a defender uma eficaz responsabilidade financeira dos 
setores públicos, que levará a uma melhoria concreta da vida das pessoas. Pretende também permitir 
as autoridades dos governos e aos responsáveis por políticas nos países envolvidos na pesquisa, 
identificar medidas específicas necessárias para melhorar a transparência do orçamento e prestação 
de contas. 
 
 

Metodologia 
 

O Questionário do Orçamento Aberto, que o IBP desenvolveu em um período de três anos, tem por 
objetivo coletar dados comparativos da disponibilidade de informação do orçamento ao público e 
outras práticas de prestação de contas. O questionário guia os pesquisadores através de cada um dos 
quatro estágios do processo de orçamento, ajudando-os a avaliar as informações que deveriam estar 

1 



à disposição do público em cada estágio. Ele também ajudou a identificar e avaliar práticas de 
prestação de contas do orçamento durante cada estágio do orçamento anual.    
 
O Questionário do Orçamento Aberto contém o total de 122 perguntas. A média das respostas de 91 
questões do questionário, que avalia o acesso público a informações do orçamento, foi usada para 
conceber o Índice do Orçamento Aberto. As 31 questões restantes cobrem tópicos relacionados com a 
prestação de contas do orçamento, incluindo a capacidade das instituições chave do governo de 
controlar a responsabilidade do executivo. Conseqüentemente, o questionário abrange 
oportunidades para envolvimento público nos debates orçamentários, promovendo o fortalecimento 
da supervisão do legislativo. A prestação de contas do orçamento também requer um órgão externo 
de auditoria forte, independente do executivo. Desta forma o questionário também cobre aspectos 
institucionais importantes do órgão externo de auditoria do país, a Suprema Instituição de Auditoria 
(Supreme Audit Institution). 
 
 

Desenvolvimento e Teste do Questionário 
 
Em 1999, os pesquisadores do IBP e do Instituto para a Democracia na África do Sul (IDASA), 
realizaram um piloto da metodologia para conduzir as pesquisas de transparência orçamentária. Em 
2002 já estavam em andamento duas iniciativas internacionais de sociedades civis para a pesquisa de 
transparência de orçamento, uma na África e a segunda na América Latina. As iniciativas foram 
conduzidas pela IDASA na África, e pelo Centro Fundar para Pesquisa e Análise (México) na 
América Latina. Elas contribuíram enormemente para o desenvolvimento do questionário. 
Pesquisadores dos países envolvidos nelas testaram o questionário, obtendo um valioso retorno para 
aperfeiçoar as questões. 
 
O IBP também testou sua versão inicial do instrumento de avaliação em outros 10 países, fora 
destas duas regiões durante o ano de 2003 (Bulgária, Croácia, República Tcheca, Índia, Cazaquistão, 
Polônia, Rússia, Eslovênia, Tailândia e Turquia). O IBP utilizou estas informações para modificar as 
questões com o objetivo de assegurar que elas fossem aplicáveis em países com sistemas de 
orçamentos diferentes. O retorno dos pesquisadores foi inestimável para o IBP delinear o Guia para 
o Questionário do Orçamento Aberto (Guide to the Open Budget Questionnaire), o qual fornece, aos 
pesquisadores, uma descrição detalhada do propósito de cada questão e hipóteses (opções) que 
devem ser utilizadas na seleção das respostas.  
  
O questionário foi sendo aperfeiçoado até o final de 2003, incluindo revisões e consultas a peritos 
em gerenciamento de gastos públicos em todo o mundo. Isto abrangeu apresentações em 
instituições financeiras internacionais e para profissionais de revistas especializadas. Uma segunda 
maior rodada de testes foi efetuada na forma de um estudo piloto, envolvendo pesquisadores de 40 
países. Pesquisadores de 36 países completaram seus trabalhos, a maioria deles em Maio e Junho de 
2004. Os resultados da fase piloto foram disponibilizados em Outubro de 2004, para coletar dados 
para um novo aprimoramento do questionário e para conduzir o seu preenchimento.  
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Comitê de Conselheiros da Iniciativa do Orçamento Aberto 

 
O projeto envolve um comitê de conselheiros da sociedade civil e outros peritos em gerenciamento 
de finanças públicas. Os membros incluídos: 
 
Helena Hofbauer, diretora executiva, Centro Fundar para Pesquisa e Análise, México 
Katarina Ott, diretora executiva, Instituto de Finanças Públicas da Croácia 
Marritt Claassens, gerente, Projeto de Orçamento da África, Instituto para Democracia na África 
do Sul 
David de Ferranti, Programa de Transparência e Prestação de Contas, Instituto Brookings 
Murray Petrie, diretor, Transparência Internacional da Nova Zelândia 
Malcolm Holmes, consultor e perito em gerenciamento de gastos públicos 
Íris Lav, diretor delegado, Centro de Orçamento e Políticas de Prioridades 
Isaac Shapiro, diretor associado, Centro de Orçamento e Políticas de Prioridades 
Joel Friedman, colaborador (senior fellow), Centro de Orçamento e Políticas de Prioridade 

 
 

Conteúdo do Questionário do Orçamento Aberto 
 
O Questionário do Orçamento Aberto consiste de 122 questões de múltipla escolha, e quatro tabelas 
cobrindo o modo pelo qual os documentos do orçamento são difundidos. O questionário agrupa as 
questões em três seções. A primeira seção é composta de tabelas para esclarecer dados sobre a 
difusão das informações do orçamento. A segunda seção cobre a proposta de orçamento anual do 
executivo para o legislativo (Questões 1-55), e a disponibilidade de outras informações que possam 
contribuir para a análise das práticas e políticas de orçamento (Questões 55-66). A terceira seção 
cobre cada uma das quatro fases do processo de orçamento (Questões 67-122). 
 
As questões avaliam as informações publicadas pelo governo central e disponibilizadas ao público, e 
não cobrem a disponibilidade de informações a nível subnacional. A maioria das questões trata mais 
sobre o que ocorre na prática, do que sobre os requisitos que possam estar na lei. Todas as questões 
foram formuladas com a intenção de facilmente capturar os fenômenos observáveis e reproduzíveis. 
Solicitou-se aos Pesquisadores e Revisores que ao preencher o questionário apresentassem 
evidências para suas respostas. As evidências apareceram como referências a um documento de 
orçamento, a uma lei ou um outro documento público, a uma declaração pública feita por um 
representante do governo, ou a uma entrevista pessoal com um representante do governo ou outro 
órgão oficial.     
 
As questões não têm o objetivo de avaliar a quantidade ou credibilidade das informações que 
possam ser fornecidas por um governo. Por exemplo, as questões não avaliam se as informações 
sobre os gastos do governo, suas receitas ou dívidas foram omitidas ilicitamente, sonegadas ou 
desviadas das contas do governo. Também não avalia a credibilidade das previsões 
macroeconômicas ou hipóteses econômicas usadas nas estimativas do orçamento do país.  
 
Muitas perguntas no questionário enfocam o conteúdo e a tempestividade dos sete documentos 
chave do orçamento que todos os países deveriam emitir. Os critérios utilizados para avaliar quais 
informações deveriam ser disponibilizadas ao público e qual o momento para sua divulgação são 
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baseados em práticas geralmente bem aceitas em gerenciamento das finanças públicas. Muitos destes 
critérios são similares àqueles desenvolvidos por organizações multilaterais, como o Código de Boas 
Práticas na Transparência Fiscal, do Fundo Monetário Internacional, e a Declaração de Lima para 
Diretrizes de Princípios de Auditoria, emitida pela Suprema Instituição de Auditoria da Organização 
Internacional das Nações Unidas – United Nations International Organization of Supreme Auditing 
Institutions’ (INTOSAI). INTOSAI é uma organização profissional das instituições supremas de 
auditorias nacionais, estabelecida pela ONU para compartilhar informações e experiências relativas à 
auditoria de setores públicos. 
 
A força de diretrizes como o Código de Transparência Fiscal do FMI, e a Declaração de Lima, estão na sua 
aplicabilidade universal, tornado-as apropriadas para diferentes tipos de sistemas de orçamento em 
todo o mundo e em países com diferentes níveis de renda. Entretanto, o IBP acredita que elas não 
sejam suficientes para assegurar que o processo orçamentário seja responsivo e compreensível ao 
cidadão. Por esta razão O Questionário do Orçamento Aberto cobre tópicos adicionais importantes. Estes 
abrangem a manutenção ou não de audiências públicas sobre o orçamento pela legislatura e outros 
fatores relacionados à supervisão do legislativo e à Suprema Instituição de Auditoria. 
 
 

O Processo dos Pesquisadores e dos Revisores 
 
O Questionário do Orçamento Aberto tem por objetivo oferecer uma visão independente e não 
governamental da transparência do orçamento nos países estudados, Todos os pesquisadores que 
responderam ao Questionário do Orçamento Aberto são de organizações acadêmicas ou não-
governamentais. Representantes de governo dos 59 países estudados não participaram do 
preenchimento do questionário, embora, em alguns casos, os pesquisadores tenham entrevistado 
alguns deles para obter respostas para algumas questões. 
 
Os mandatos e áreas de interesse dos grupos de pesquisadores variam muito, mas todos têm em 
comum o interesse em promover o acesso à informação durante cada uma das quatro fases do 
processo de orçamento, em fortalecer o papel e o poder das legislaturas, e no desempenho das 
instituições supremas de auditoria. A maioria é formada por grupos com foco significativo nas 
questões de orçamento, incluindo pesquisadores que são peritos envolvidos diariamente em assuntos 
de orçamento. 
 
Um pesquisador, ou um grupo de pesquisadores de uma organização, de cada um dos países, foi 
responsável por submeter um questionário com os resultados apresentados por aquele país. Deste 
modo, os resultados apresentados para cada país são baseados nas respostas de um único 
questionário. Os pesquisadores começaram seu trabalho em Maio de 2005, e completaram o 
questionário em Outubro de 2005. Nenhum evento ou desenvolvimento que ocorreu depois de 
Outubro de 2005 foi levado em conta no preenchimento dos questionários. Como descrito acima, 
foi solicitado aos pesquisadores e revisores, que preencheram o questionário, apresentar evidências 
para suas respostas. 

Uma vez completos os questionários, a equipe do IBP se encarregou de analisá-los , e na maioria dos 
casos levou vários meses em discussões com os pesquisadores sobre suas revisões. O foco da análise 
do IBP era assegurar que as questões fossem respondidas de maneira que houvesse consistência de 
uma com as outras assim como entre os países. As respostas também foram cruzadas com a 
informação pública disponível. Isto incluiu os documentos orçamentários que os países 
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disponibilizaram na internet, os dados coletados pelo Centro de Informações dos Bancos (Bank 
Information Center), uma organização sem fins lucrativos, situada em Washington-DC, criada para 
monitorar as atividades de instituições financeiras internacionais, os Relatórios de Observância dos 
Padrões e os Códigos (ROSCs) do FMI, que cobrem a transparência fiscal, o relatório Artigo IV do 
FMI, os documentos e publicações do Banco Mundial (World Bank), incluindo Publicações sobre Gastos 
Públicos, e o banco de dados de práticas de orçamento do Banco Mundial – OECD - World Bank. 

O IBP forneceu aos pesquisadores o Guia para o Questionário do Orçamento Aberto. O guia delineou o 
método de pesquisa a ser utilizado para responder o questionário, apresentou aos pesquisadores as 
melhores práticas e os melhores conceitos relacionados à transparência do orçamento, e explicou a 
terminologia básica associada com o gerenciamento de gastos públicos. O guia também forneceu 
explicações detalhadas de como escolher entre as respostas, e as hipóteses para usar ao responder 
cada questão. 

Depois desta avaliação, o questionário foi submetido a dois revisores anônimos. Foi exigido que 
estes revisores fossem independentes do governo e da organização de pesquisa. Todos os revisores 
eram indivíduos com conhecimento profissional do país e de seu sistema de orçamento. Eles foram 
selecionados através de procuras em bibliografias, contatos pessoais, buscas na Internet e registros 
de conferências anteriores do IBP. O IBP considera que o sistema de revisores deva ser anônimo e 
não revelará a identidade de um revisor para o público ou para organizações de pesquisa. 

 A equipe do IBP avaliou os comentários dos revisores, para assegurar que estes comentários fossem 
coerentes com a metodologia de estudo delineada no Guia para o Questionário do Orçamento Aberto. 
Qualquer comentário incompatível com o guia foi removido, e estes comentários foram 
compartilhados com os pesquisadores. Os pesquisadores responderam aos comentários dos 
revisores, e os editores do IBP arbitraram todas as respostas conflitantes para assegurar a coerência 
das hipóteses de todos os países ao selecionar respostas. 
 
 

Definição de Informação “Publicamente Disponível” 

O foco do Questionário do Orçamento Aberto é a avaliação da informação disponível para o público. 
Assim, o estudo definiu como informação “publicamente disponível”, a informação que todo e qualquer cidadão possa 
obter através de uma solicitação a uma autoridade pública emissora do documento. Esta definição, portanto, 
inclui as informações, que são disponíveis através de procedimentos bem definidos que assegurem 
liberação simultânea de documentos públicos a todas as partes interessadas, assim como 
informações ou documentos disponíveis apenas por solicitação. 
 
Alguns países em estudo têm procedimentos claramente definidos para garantir a liberação 
simultânea de documentos públicos a todas as partes interessadas. A adoção de procedimentos 
claros na lei para a difusão de documentos do orçamento, em conjunto com o respeito a estes 
procedimentos na prática, é vista por alguns países como importante para manter uma reputação 
internacional de adequado gerenciamento financeiro. Muitos países em desenvolvimento 
interessados em ganhar acesso ou manter tratamento favorável no mercado internacional de capitais, 
adotam estes procedimentos por conta própria, ou como participantes em iniciativas como a do 
Sistema Geral de Difusão de Dados, do FMI.   
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Entretanto, muitos dos países em estudo não tinham previsões legais apropriadas para liberar 
informações do orçamento, ou não aguardaram por elas na prática. Nestes países, as informações 
são obtidas somente por solicitação. Os pesquisadores foram muito cuidadosos, nestes países, ao 
responder às questões baseados apenas em informações publicamente disponíveis. Em alguns casos, 
os grupos pediram aos cidadãos para que solicitassem documentos do orçamento para testar sua 
disponibilidade ao público em geral. Isto foi necessário porque em alguns países muitas informações 
do orçamento são produzidas, mas não são divididas com o público ou, os funcionários do governo 
tomam decisões arbitrárias com relação aos indivíduos com os quais desejam partilhar estas 
informações. Naqueles casos em que a informação só é disponibilizada por solicitação, se houvesse 
instâncias nas quais o indivíduo requisitasse o documento, mas este lhe fosse negado, o documento 
seria considerado como não disponível ao público para o propósito do estudo. 
 
A definição de informação publicamente disponível usada no estudo implica que o método que um 
governo escolhe para difundir documentos não afeta seu desempenho no Índice de Orçamento Aberto. 
Especificamente, se um governo escolhe ou não usar a internet para divulgar documentos não afeta 
sua pontuação no Índice do Orçamento Aberto. Países que divulgam documentos exclusivamente 
disponibilizando cópias impressas não estão em desvantagem. Entretanto, o questionário coleta 
dados nas tabelas que aparecem na Seção Um do estudo (que não são usadas para calcular o Índice do 
Orçamento Aberto) para explorar a tendência do crescimento de disponibilidade via Internet.      
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Calculando o Índice do Orçamento Aberto 
 
O Índice do Orçamento Aberto é a média das respostas das 91 questões relativas à disponibilidade 
pública de informação no Questionário do Orçamento Aberto. Este escore reflete a quantidade de 
informação orçamentária publicamente disponível nos sete documentos chave que o governo 
deveria emitir durante o ciclo orçamentário anual. 
 
A maioria das questões no Questionário do Orçamento Aberto solicita ao pesquisador que escolha 
entre cinco respostas. A resposta que corresponde à letra “a” ou “b” considera a descrição da 
situação ou condição como boa prática em relação ao assunto abordado. As respostas “c” e “d” 
correspondem a práticas que são consideradas pobres. Uma resposta “a” indica que o padrão 
maior desejado foi encontrado, enquanto que uma resposta “d” indica que este padrão 
definitivamente não foi encontrado. A quinta resposta “e” corresponde a não aplicável. Foi 
solicitada aos pesquisadores uma citação, bem como enriquecer suas respostas ao questionário 
com comentários, quando apropriado.      
 
Com o propósito de agrupar as respostas, um escore numérico de 100 % foi atribuído às 
respostas com a letra “a”, 67 % às respostas com a letra “b”, 33 % às respostas com a letra “c”, e 
0 (zero) para as respostas com a letra “d”. As questões com a resposta de letra “e” – não foram 
contabilizadas como parte do Índice do Orçamento Aberto. 
 
Para aquelas questões com três respostas possíveis, “a” ou “b” ou “c” (não aplicável), um escore de 
100% foi atribuído à resposta “a”, e 0% à resposta “b”. A resposta “c” não aplicável levou a 
questão a não ser incluída no cálculo do Índice do Orçamento Aberto para este determinado 
país. 
 
Com o propósito de mostrar o desempenho de um país no Índice, aquele que atinge um escore 
entre 81 a 100%, indica que seu governo disponibiliza uma quantidade importante de 
informações aos cidadãos, o país com escore de 61 a 80% indica que o governo disponibiliza 
significativa informação aos cidadãos, o país com escore de 41 a 60% indica que o governo 
fornece alguma informação aos cidadãos, o país com escore de 21 a 40% indica que o governo 
disponibiliza informações mínimas aos cidadãos. Finalmente, o país com escore abaixo de 20% 
indica que o governo disponibiliza limitada ou nenhuma informação.   
 

 

QUESTÕES INCLUÍDAS NO ÍNDICE DO ORÇAMENTO ABERTO 
 
Declaração Pré-Orçamentária   Questões 72, 73, 74 
Proposta de Orçamento do Executivo  Questões 1-55, 67, 68, 69 
Orçamento do Cidadão   Questão 61 
Relatório do Ano Corrente   Questões 84-91  
Avaliação do Meio do Ano   Questões 93-96 
Relatório do Final de Ano   Questões 102-111 
Relatório do Auditor    Questões 112-114, 116, 120-122 
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II.  O Índice do Orçamento Aberto 
 
 
 
O enfoque do Índice do Orçamento Aberto sobre a informação do orçamento nos documentos 
orçamentários de um país reflete a importância destes documentos. Os documentos orçamentários 
de um país deveriam ser as fontes definitivas de informações para o público obter o entendimento 
global das atividades financeiras e orçamentárias de um governo. Um governo deveria revelar aos 
seus cidadãos nos documentos orçamentários, qualquer fator que possa causar impacto na sua 
posição fiscal do ano orçamentário que se aproxima, assim como, do início ao fim do ano em curso. 
Para alcançar a responsabilidade orçamentária é preciso mais do que acesso a informações, é 
necessário que a informação seja tempestiva e abrangente, condição fundamental para um 
orçamento responsável e responsivo. 
 
O Índice avalia as informações disponíveis nos sete documentos chave do orçamento que todos os 
países deveriam fornecer durante o curso do ano orçado.  O Índice avalia a adequação da 
informação para análise de políticas, abrangência e oportunidade das informações e documentos 
fornecidos. A documentação orçamentária é o lugar onde o governo revela suas prioridades e onde 
os cidadãos podem avaliar se estas conferem com as suas. Isto posto, os resultados gerais do Índice do 
Orçamento Aberto são perturbadores. 
 
Os resultados do Índice do Orçamento Aberto sugerem que pouquíssimos países disponibilizam uma 
quantidade importante de informações do orçamento durante o decorrer do ano orçamentário, 
necessárias para a prestação de contas do governo. Apenas seis dos 59 países pesquisados 
disponibilizam quantidade importante de informações em seus documentos orçamentários, são eles: 
França, Nova Zelândia, Eslovênia, África do Sul, o Reino Unido e os Estados Unidos. 
 
Os demais 53 países envolvidos na pesquisa, ou falharam na emissão de um ou mais dos sete 
documentos chave do orçamento, ou a informação disponibilizada é incompleta. A grande maioria, 
nove entre dez países, não disponibilizou informações suficiente para permitir ao cidadão cobrar 
responsabilidade do governo no gerenciamento e uso dos recursos públicos.   
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Tabela 1 
 

A categoria de desempenho de um país foi determinada pela média das respostas para as questões do Questionário do Orçamento 
Aberto relacionadas às informações dos oito documentos chave do orçamento, que todo país deveria disponibilizar ao público. Os 
países que atingiram escore entre 100-81% foram postos na categoria Disponibilizam Quantidade Importante de Informações, os 
países com escore entre 80-61% em Disponibilizam Significativa Informação, os com escore entre 60-41% em Disponibilizam 
Alguma Informação, os com escore entre 40-21% foram posicionados na categoria Disponibiliza Mínima Informação, e aqueles com 
escore entre 20-0% em Disponibilizam Limitada ou Nenhuma Informação.

Disponibiliza Importante 
Quantidade de 
Informação aos 
Cidadãos

Disponibiliza Significativa 
Informação aos 
Cidadãos

Disponibiliza Alguma 
Informação aos 
Cidadãos

Disponibiliza Mínima 
Informação aos 
Cidadãos

Disponibiliza Limitada 
ou Nenhuma 
Informação aos 
Cidadãos

Índice do Orçamento Aberto 2006
Quais países abriram seus registros de orçamento aos cidadãos?

Nova Zelândia
Reuno Unido

Botsuana                            
Brasil
República Tcheca                                       

Noruega
Peru
Polônia

Romênia
Coréia do Sul
Suécia

África do Sul
Eslovênia

Estados Unidos
França

Albânia  
Argélia
Argentina
Azerbaijão

Bangladesh
Camarões
Equador
El Salvador

Geórgia 
Honduras
Nepal
Uganda

Angola
Bolívia
Burkina Faso   

Chade
Egito
Mongólia

Marrocos
Nicarágua
Nigéria

Vietnã

Zâmbia

Bulgária
Colômbia
Costa Rica
Croácia  
Gana
Guatemala

Índia
Indonésia
Jordânia
Cazaquistão
Quênia
Malaui  

México
Namíbia
Paquistão
Papua Nova Guiné
Filipinas
Rússia

Sri Lanka
Tanzânia
Turquia

 
Um total de 9 países ficou na categoria que disponibiliza quantidade significativa de informações, 
mas seu desempenho fica enfraquecido pela falha de não produzir um ou mais documentos vitais. 
Botswana é um exemplo de país que fica na categoria “disponibiliza informações significativas”. Seu 
desempenho foi prejudicado por falhar em emitir a declaração pré-orçamentária. Da mesma 
maneira, o bom desempenho da Suécia foi prejudicado pela falha em emitir uma simples e 
abrangente avaliação de meio do ano cobrindo todos os gastos. 
 
Outros governos tiveram desempenho fraco no índice devido à falta de informação que foi 
disponibilizada na proposta orçamentária anual, posta em discussão pelo legislativo. Este foi o caso 
de muitos países incluídos na categoria “disponibiliza alguma informação”, caso de Jordânia, 
Cazaquistão e Quênia. Outros foram incluídos nesta categoria por não emitirem o relatório do ano 
em curso ou o de final de ano.  

9 



 
Mais sério é o caso de 23 países que ficaram nas duas últimas categorias, disponibilizando em seu 
orçamento mínimas ou nenhuma informação para seus cidadãos. A falha em fornecer informações 
mínimas sobre o orçamento do paísfaz com que não se alcance os requisitos mais básicos de 
abertura orçamentária.  
 
Dez países ficaram na última categoria, são eles: Angola, Bolívia, Burkina Faso, Chade, Egito, 
Mongólia, Marrocos, Nicarágua, Nigéria e Vietnam. Estes países disponibilizam limitadas ou 
nenhuma informação nos documentos do orçamento, levantando a sérias preocupações devido a 
natureza sigilosa de seus processos orçamentários e da prestação de contas ao público. Estes países, 
ou não disponibilizam nenhuma proposta do orçamento do executivo para aprovação pelo 
legislativo, ou fornecem informações  muito limitadas nos documentos. 
 
O índice demonstra que práticas efetivas de transparência existem em países desenvolvidos e em 
desenvolvimento. Eslovênia e África do Sul são exemplos de grande melhoria na transparência do 
orçamento, que aconteceu num período relativamente pequeno de tempo. Nestes países, foi 
necessário apenas uma década para transformar os registros fechados do planejamento central e do 
apartheid (regime de segregação racial), em adesão às boas práticas sobre a abertura da documentação 
orçamentária.  
 
Desta forma, a descoberta mais importante da pesquisa, de que a grande maioria dos países teve um 
desempenho muito fraco em termos de transparência do orçamento, deveria ser causa de 
preocupação. Dos 59 países, 23 não disponibilizaram nem as informações mínimas aos cidadãos. 
Incluindo vários países que receberam doações substanciais por vários anos, e que desfrutam de uma 
reputação positiva entre doadores e investidores internacionais. A lista dos piores desempenhos 
inclui países de baixa e média renda da África, Ásia, América Latina e Oriente Médio. 
 
O Índice do Orçamento Aberto possibilita uma rápida idéia da informação orçamentária disponível ao 
público em cada país. O índice não índica se o ambiente da informação nestes país está melhorando 
ou piorando. O IBP espera que tais tendências sejam captadas em pesquisas futuras. Entretanto, fica 
claro que o nível de transparência orçamentária de um país é muito influenciado pela vontade do 
governo em ser responsável com seus cidadãos, e que a capacidade ou falta dela para produzir 
informações não é uma restrição. Em outras palavras, os países que têm o desempenho mais fraco 
no Índice do Orçamento Aberto não podem se esconder em restrições de capacidade – avanços na 
transparência são possíveis em curtos períodos com recursos modestos. 
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III.  UM OLHAR ATENTO NOS DOCUMENTOS CHAVES DO ORÇAMENTO  
 
 
 
Uma avaliação mais detalhada dos sete documentos chave do orçamento que um governo deveria 
emitir, revela que durante o decorrer do ano orçamentário, os governos tendem a disponibilizar ao 
público o maior número possível de informações na sua proposta orçamentária anual. Mas assim 
que o orçamento é executado, as informações se tornam mais escassas. Esta falta de informação 
durante a execução do orçamento causa preocupação com a prestação de contas do executivo, em 
função de suas  decisões sobre os gastos, receitas, e aderência aos níveis de dívida autorizados. Os 
resultados da pesquisa também sugerem que há bastante espaço para avanço na prestação de contas 
através do fortalecimento da auditoria e do envolvimento do legislativo.  
 
 

Falha em Revelar as Informações Produzidas 
 
Uma descoberta surpreendente da pesquisa foi o grande número de documentos do orçamento que 
os governos não disponibilizaram ao público, porém produziram para uso interno ou para relatórios 
aos investidores. Os pesquisadores dos 59 países pesquisados entrevistaram representantes do 
governo para determinar quais dos sete documentos chaves do orçamento que não foram 
disponibilizados ao público, foram de fato, produzidos.   
  
Por exemplo, a tabela a seguir mostra que em 23 países, os governos produziram as informações que 
deveriam ter sido reveladas na declaração pré-orçamentária, mas optaram por não disponibilizá-las 
ao público. Uma causa de preocupação é o alto número de países (13) nos quais a suprema 
instituição de auditoria produz relatórios de auditoria, porém os mantêm indisponíveis para o 
público.    
 
Mais da metade dos países (32) produziu informações orçamentárias que poderiam ter sido 
disponibilizadas ao público em um ou mais dos sete documentos do orçamento. Isto demonstra que 
eles poderiam avançar na sua transparência simplesmente disponibilizando, ao público, informações 
que o governo já produziu. Também sugere que o governo não fornece a informação ao público 
mais por opção de não disponibilizá-la, do que por impossibilidade ou incapacidade de produzi-la.   
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Tabela 2 
 

0 10 20 30 40 50 60

Documento Revelado ao Público Não ProduzidoProduzido, mas não Revelado

Proposta do
Executivo

Orçamento
Aprovado

Relatório do
Ano Corrente

Relatório do
Meio do Ano

Relatório do
Final do Ano

Relatório 
do Auditor

Declaração 
Pré-Orçamentária 23 23 13

53 6 0

59 0 0

47 9 3

26

50

11 22

4 5

42 13 4

Disponibilidade dos Documentos Chave do Orçamento
Dos 59 países que Responderam ao Questionário

 
 

 
A Proposta Orçamentária do Executivo 

 
Um dos documentos orçamentários mais importantes emitidos durante o decorrer do ciclo 
orçamentário anual é a proposta de orçamento anual do executivo. Este documento é a declaração 
do governo sobre quais as políticas seguirá durante o próximo ano orçamentário. A aprovação pelo 
legislativo das propostas do executivo, sugere sua concordância com as prioridades escolhidas pelo 
governo. Uma grande causa de preocupação foi a descoberta do estudo de que apenas cinco dos 59 
países pesquisados disponibilizaram informação extensiva aos cidadãos na proposta orçamentária 
necessária para garantir a prestação de contas. Foram: França, Nova Zelândia, África do Sul, o Reino 
Unido e os Estados Unidos.  
 
Alguns países tiveram desempenhos muito fracos porque a proposta (ou série de documentos que 
formou a proposta) não fornece uma ampla visão da posição fiscal do governo durante o próximo 
ano, assim como nos anos futuros. Em alguns países, por exemplo, os documentos não descrevem o 
objetivo das políticas governamentais e nem explicam como os gastos ajudarão a alcançá-los. Outros 
governos não revelam informações detalhadas sobre as receitas previstas, o valor de benefícios 
fiscais, a quantia e destino de doações e fundos para outros níveis de governo, os subsídios para 
entidades, tais como corporações públicas, os planos de empréstimo, os atrasos em realizar 
pagamentos devidos, e as garantias de empréstimo. Finalmente, alguns governos não revelam seus 
ativos e passivos, nem informações sobre o desempenho atual das responsabilidades e riscos atuais e 
futuros, com relação a fundos de pensão e outros sistemas de seguridade social.  
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Tabela 3 
 

Proposta Orçamentária do Executivo
Quantidade de Informações Publicamente Disponíveis, por País

O escore percentual de um país para a Proposta Orçamentária do Executivo é a média das respostas das Questões 1-55 do Questionário do 
Orçamento Aberto. Estas questões cobrem a proposta orçamentária do executivo e qualquer documento de apoio que pode acompanhá-lo no 
momento da sua apresentação para consideração pela legislatura do país. O país que atingir 81 a 100%, é colocado na categoria Disponibiliza uma 
Quantidade Importante de Informações, o país com escore de 61 a 80% na categoria Disponibiliza Significativa Informação, o país com escore de 
41 a 60% na categoria Disponibiliza Alguma Informação, o país com escore de 21 a 40% na categoria Disponibiliza Informações Mínimas, e 
aqueles com escore abaixo de 20% em Disponibiliza Limitada ou Nenhuma Informação. 

Disponibiliza Importante 
Quantidade de 
Informações 
aos Cidadãos

Disponibiliza 
Significativa 
Informação 
aos Cidadãos

Disponibiliza Alguma 
Informação aos 
Cidadãos

Disponibiliza Mínima 
Informação aos 
Cidadãos

Disponibiliza Limitada 
ou Nenhuma 
Informação

Argélia
Argentina
Azerbaijão
Bangladesh
Bulgária

Camarões
Cazaquistão
Costa Rica
Filipinas
Guatemala

Honduras
Índia
Indonésia
Jordânia
México

Nepal
Paquistão
Quênia
Sri Lanka
Tanzânia

Turquia
Uganda

Botswana
Brasil
Colômbia

Coréia do Sul
Eslovênia
Gana

Malawi
Namíbia
Noruega

Papua Nova Guiné
Peru
Polônia

República Tcheca
Romênia
Suécia 

África do Sul
Estados Unidos

França
Nova Zelândia

Reino Unido

Bolívia
Croácia

El Salvador
Equador

Geórgia
Nigéria

Rússia
Zâmbia

Albânia
Angola

Burkina Faso
Chade

Egito
Marrocos

Mongólia
Nicarágua

Vietnã

 
Uma descoberta importante da pesquisa é que diversos países não disponibilizam seu orçamento ao 
público antes de sua adoção pelo legislativo. Seis países mantiveram seus orçamentos secretos até 
depois de ele ser adotado pelo legislativo, barrando qualquer participação pública na elaboração 
orçamentária. Estes países são: Angola, Burkina faso, Chade, Egito, Mongólia e Vietnam. Esta 
prática restringe em muito a possibilidade do público e da sociedade civil participarem em debates 
importantes do orçamento, levantando a suspeitas sobre responsabilidade democrática nestes países. 

 
 

Declaração Pré-Orçamentária 
 

Um total de 23 países no estudo adotou a prática positiva de emitir uma declaração pré-
orçamentária, com a intenção de revelar receitas e gastos gerais durante a elaboração do orçamento, 
anteriormente a sua apreciação pelo legislativo. Isto permite que todos os parâmetros do orçamento 
sejam discutidos antes que o executivo decida mais detalhadamente sobre análises setoriais ou 
programáticas. Em alguns países a declaração pré-orçamentária é apresentada e aprovada pelo 
parlamento, fortalecendo a supervisão legislativa. 
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Tabela 4 
 

Declaração Pré-Orçamentária
Quantidade de Informações Publicamente Disponíveis, por País

O escore percentual de um país para a Declaração Pré-Orçamentária foi obtido pela média das respostas das questões 72,73 e 74 do 
Questionário do Orçamento Aberto. O país que atingiu 100% foi colocado na categoria Melhor Desempenho, aqueles com escore 
abaixo de 100%, mas acima de 0%, foram classificados em Disponibilizam Informações Parciais, e aqueles com escore de 0%, foram 
postos na categoria Não disponibilizaram a Declaração Pré-Orçamentária ao Público.

Melhor Desempenho: 
Disponibilizam 
muita Informação 
aos Cidadãos

Disponibilizam 
Informações 
Parciais aos 
Cidadãos

Não Disponibilizaram 
a Declaração 
Pré-Orçamentária 
ao Público

Peru
Polônia
Quênia
Suécia

ZâmbiaÁfrica do Sul
Brasil
Coréia do Sul
Eslovênia

França
Nigéria
Nova Zelândia
Papua Nova Guiné

Albânia
Angola
Argélia
Argentina
Azerbaijão
Bangladesh
Bolívia
Botswana
Bulgária

Burkina Faso
Chade
Colômbia
Costa Rica
Egito
El Salvador
Equador
Estados Unidos
Filipinas

Gana
Guatemala
Honduras
Índia
Indonésia
Jordânia
Malawi
Marrocos
México

Namíbia
Nepal
Nicarágua
Noruega
Paquistão
República Tcheca
Romênia
Sri Lanka
Vietnam

Camarões
Cazaquistão
Croácia

Geórgia
Mongólia
Reino Unido

Rússia
Tanzânia
Turquia

Uganda

 
A pesquisa descobriu que mais da metade (36) dos países pesquisados fracassaram na emissão da 
declaração pré-orçamentária durante o primeiro estágio do processo do orçamento, quando o 
executivo formula suas propostas orçamentárias. Isto demonstra que esta é a fase do processo de 
maior dificuldade em obter informações, e que o esboço orçamentário em muitos países acontece a 
portas fechadas, com pouco acesso a informações  e pequena participação e da população.   
 
 

Relatório do Ano Corrente 
 
Durante a implementação do orçamento, a maioria dos países pesquisados não fornece informações 
ou as fornece apenas parcialmente em relatórios mensais ou trimestrais. A disponibilização 
tempestiva destes relatórios permite à sociedade civil e ao legislativo levantar questões importantes 
sobre o desempenho do executivo, quando estes relatórios partem de uma política aprovada no 
orçamento. 
 
O executivo deveria emitir relatórios periódicos mostrando seus gastos, suas receitas e suas dívidas. 
Tais relatórios são essenciais para garantir a prestação de contas, permitindo que a população saiba 
se o governo está  aderente aos gastos aprovados no orçamento, conseguindo alcançar às metas de 
receitas, e mantendo os níveis de dívida abaixo do teto autorizado.  
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Tabela 5 
 

Relatório Ano Corrente em Execução
Quantidade de Informações Publicamente Disponíveis, por País 

O escore percentual do país para o Relatório do Ano Corrente foi obtido pela média das respostas das questões 84-92 no Question-
ário do Orçamento Aberto. O país que atingiu de 90-100% foi classificado na categoria Melhor Desempenho, aqueles com escore de 
89% ou menos, porém mais de 0%, foram colocados na categoria Disponibiliza Informações Parciais, aqueles com escore de 0% 
foram colocados na categoria Não Disponibilizaram o Relatório do Ano Corrente ao Público. 

Melhor Desempenho: 
Disponibilizam 
muita 
Informação 
aos Cidadãos

Disponibilizam 
Informações 
Parciais aos 
Cidadãos

Não Disponibiliza o 
Relatório do Ano 
Corrente ao 
Público

Albânia
Argentina
Bangladesh
Botswana
Burkina Faso
Cazaquistão
Colômbia
Coréia do Sul

Croácia
Egito
El Salvador
Equador
Filipinas
Geórgia
Guatemala
Honduras

Índia
Jordânia
Malawi
Marrocos
Namíbia
Nepal
Nicarágua
Noruega

Papua Nova Guiné
Paquistão
Quênia
Reino Unido
República Tcheca
Rússia
Tanzânia
Zâmbia

Angola
Argélia
Azerbaijão

Bolívia
Camarões
Chade

Costa Rica
Gana
Indonésia

Nigéria
Uganda
Vietnam

Nova Zelândia
Peru
Polônia
Romênia

Sri Lanka
Suécia
Turquia

África do Sul
Brasil
Bulgária
Eslovênia

Estados Unidos
França
México
Mongólia

 
A tabela anterior mostra que apenas 15 países disponibilizam uma quantidade significativa de 
informações no relatório do ano em curso. Um importante motivo de preocupação é que mais da 
metade (32) dos países na pesquisa, fornecem apenas informações parciais, enquanto outros 12 
países não disponibilizaram informação alguma para a população.  
 
 

Revisão do Meio do Ano 
 
A tabela seguinte mostra que apenas sete países emitiram o relatório do meio do ano. O executivo 
deveria disponibilizar este documento após seis meses do início do  ano orçamentário, para discutir 
quaisquer desafios ou mudanças nas hipóteses econômicas, e de que maneira estas mudanças podem 
afetar os gastos , as receitas e as dívidas do governo para o restante do ano.  
 
Por exemplo, mudanças nos preços de mercadorias voláteis como petróleo e gás podem trazer 
grandes receitas aos países que os produzem, enquanto para outros países isto pode levar a gastos 
inesperados. O impacto de tais fatores deveria ser revelado ao público na marca dos seis meses. E 
mais da metade (33) dos países pesquisados falharam em emitir tal relatório.     
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Tabela 6 

 

Revisão do meio do ano 
Quantidade de Informação Publicamente disponível, por País

O escore percentual do país para a Revisão do Meio do Ano foi obtido pela média das respostas das questões 93-96 no Questionário 
do Orçamento Aberto. O país que atingiu de 90-100% foi classificado na categoria Melhor Desempenho, países com escore 89% ou 
menos, porém mais de 0%, foram colocados na categoria Disponibiliza Informações Parciais, aqueles com escore 0% foram coloca-
dos na categoria Não Disponibilizaram a Revisão do Meio do Ano ao Público. 

Noruega
Nova Zelândia

Reino UnidoÁfrica do Sul
Eslovênia

Estados Unidos
França

Albânia
Angola
Argélia
Argentina
Azerbaijão
Bangladesh
Bolívia
Botswana
Brasil

Bulgária
Cazaquistão
Chade
Colômbia
Costa Rica
Croácia
El Salvador
Equador
Guatemala

Honduras
Jordânia
Malawi
Marrocos
Mongólia
Nicarágua
Nigéria
Papua Nova Guiné
Quênia

Romênia
Suécia
Tanzânia
Turquia
Uganda
Vietnã

Burkina Faso
Camarões
Coréia do Sul
Egito
Filipinas

Gana
Geórgia
Índia
Indonésia
México

Namíbia
Nepal
Paquistão
Peru
Polônia

República Tcheca
Rússia
Sri Lanka
Zâmbia

Melhor Desempenho: 
Disponibilizam 
muita Informação aos 
Cidadãos

Disponibilizam 
Informações 
Parciais aos 
Cidadãos

Não Disponibilizaram 
o Relatório do 
Meio do Ano 
ao Público

 
Relatório do Final do Ano 

 
No final do ano financeiro, o governo deveria emitir um relatório do final de ano completo. Este 
documento deveria ser mais do que um simples relatório financeiro. Melhor, deveria servir como o 
principal relatório de prestação de contas do governo para a população, fornecendo uma posição 
atualizada sobre os progressos para atingir os objetivos, e sobre os avanços nos resultados a que se 
propôs no inicio do ano. O documento deveria deixar clara a ligação entre os resultados alcançados 
e os gastos do governo. 
 
Apesar da importância do relatório do final do ano, apenas nove países pesquisados disponibilizaram 
informações no documento. Quarenta e um países forneceram apenas informações parciais nos seus 
relatórios de final do ano, enquanto nove países não emitiram relatório algum ou não emitiram um 
relatório separado da proposta de orçamento para o ano seguinte. 
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Tabela 7 & 8 
 

Não Disponibilizaram 
o Relatório do Final 
do Ano ao Público

Revisão do Final do Ano 
Quantidade de Informação Publicamente disponível, por País

O escore percentual do país para o Relatório do final do Ano foi obtido pela média das respostas das questões 102-111 no Question-
ário do Orçamento Aberto. O país que atingiu de 80-100% foi classificado na categoria Melhor Desempenho, países com escore 79% 
ou menos, porém mais de 0%, foram colocados na categoria Disponibilizam Informações Parciais, aqueles com escore de 0% foram 
colocados na categoria Não Disponibilizaram o Relatório do Final do Ano ao Público. 

Melhor Desempenho: 
Disponibilizam 
muita Informação
aos Cidadãos

Disponibilizam 
Informações 
Parciais aos 
Cidadãos

Eslovênia
França
Nova Zelândia

Polônia
Suécia
Reino Unido

África do Sul
Brasil
Coréia do Sul

Azerbaijão
Bangladesh
Camarões

Gana
Malawi
Nigéria

Tanzânia
Turquia
Uganda

Albânia
Angola
Argélia
Argentina
Bolívia
Botswana
Bulgária
Burkina Faso
Cazaquistão
Chade
Colômbia

Costa Rica
Croácia
Egito
El Salvador
Equador
Estados Unidos
Filipinas
Geórgia
Guatemala
Honduras
Índia

Indonésia
Jordânia
Marrocos
México
Mongólia
Namíbia
Nepal
Nicarágua
Noruega
Papua Nova Guiné
Paquistão

Peru
Quênia
República Tcheca
Romênia
Rússia
Sri Lanka
Vietnã
Zâmbia

 
 

Não Disponibilizaram 
o Relatório do 
Auditor ao Público

Relatório do Auditor
Quantidade de Informação Publicamente disponível, por País

O escore percentual do país para o Relatório do Auditor foi obtido pela média das respostas das questões 12-114 e 116 no Question-
ário do Orçamento Aberto. O país que atingiu de 80-100% foi classificado na categoria Melhor Desempenho, países com escore 79% 
ou menos, porém mais de 0%, foram colocados na categoria Disponibilizam Informações Parciais, aqueles com escore 0% foram 
colocados na categoria Não Disponibilizaram o Relatório do Auditor. 

Melhor Desempenho: 
Disponibilizam 
muita Informação 
aos Cidadãos

Disponibilizam 
Informações 
Parciais aos 
Cidadãos

Eslovênia
Estados Unidos
Filipinas
França

Índia
Mongólia
Noruega
Nova Zelândia

Polônia
Reino Unido
Rússia
Suécia

África do Sul
Colômbia
Coréia do Sul
Croácia

Angola
Argélia
Argentina
Azerbaijão 
Bangladesh

Burkina Faso
Camarões
Chade
Egito
El Salvador

Equador
Gana
Malawi
Marrocos
Nicarágua

Nigéria
Papua Nova Guiné
Vietnã

Albânia
Bolívia
Botswana
Brasil
Bulgária
Cazaquistão
Costa Rica

Geórgia
Guatemala
Honduras
Indonésia
Jordânia
México
Namíbia

Nepal
Paquistão
Peru
Quênia
República Tcheca
Romênia
Sri Lanka

Tanzânia
Turquia
Uganda
Zâmbia
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Relatório do Auditor 

 
Todos os países deveriam possuir um órgão de auditoria independente do executivo. O relatório 
anual com a certidão do auditor deveria ser emitido por um órgão independente do executivo (não 
por um auditor interno do governo ou outra instituição subordinada ao executivo). Na maioria dos 
países, a auditoria externa é parte do legislativo, ou parte do judiciário em países com predomínio do 
Direito Civil. Os auditores revisam os gastos para assegurar que os mesmos sejam efetuados 
conforme os requerimentos e procedimentos aprovados pelo legislativo, no orçamento anual e 
dentro das leis orçamentárias do país. 
 
A tabela anterior mostra que um alarmante número de países pesquisados (17) não emitiu nenhum 
relatório da auditoria para a população, enquanto 25 países disponibilizaram apenas informações 
parciais. 
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IV.  COMO A POPULAÇÃO OBTÉM ACESSO A INFORMAÇÃO? 
 
 
  
As tendências recentes em tecnologia de informação e o aumento da popularidade da lei do “direito 
à informação” têm sido fatores importantes para o público poder obter acesso à informação 
orçamentária. Hoje a Internet é utilizada por um grande número de países para disponibilizar 
documentos ao público. Mas as organizações da sociedade civil avisam que é preciso ter consciência 
dos limites da Internet para disseminação dos documentos do orçamento, em alguns países. 
 
 

Acessando os Documentos Orçamentários Através da Internet 
 
Muitos países da pesquisa adotaram a prática saudável de utilizar a Internet para disponibilizar 
documentos do orçamento ao público. Mas os governantes poderiam estar fazendo muito mais para 
disseminar informações orçamentárias, especialmente para aqueles que não têm acesso a Internet. 
 
A Internet oferece a vantagem de ser um método eficiente para o governo promover a revelação 
simultânea dos documentos para todas as partes interessadas. Ela oferece a vantagem de proteção 
contra negociações internas, negativas arbitrárias de acesso aos documentos, e favorecimentos ao 
fornecer informações. Também promete tornar as informações orçamentárias mais disponíveis em 
cidades menores. A tabela a seguir mostra que um excelente número de países, 47 dos 49 
pesquisados, disponibilizou seus orçamentos aprovados na Internet.   
 
Ao mesmo tempo, as organizações da sociedade civil, em muitos países de baixa renda, dão ênfase 
ao fato de que um grande percentual da população não tem acesso a Internet. Elas estimulam os 
governantes a tomar outras medidas para informar ao público sobre o orçamento, como tornar 
disponível o orçamento do cidadão, que explica o orçamento em termos que um leigo possa facilmente 
entender. O estudo descobriu que um número surpreendentemente pequeno de países fornece tais 
documentos - apenas dez dos 59 países estudados. São eles: Angola, El Salvador, Índia, França, 
Nova Zelândia, África do Sul, Coréia do Sul, Suécia, Uganda, e o Reino Unido. 
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Tabela 9 
 

Não Revelou para 
a População, 
Produziu para 
Uso InternoNão Produziu

Apenas Cópias 
Impressas do 

Documento. Não 
Disponível na Internet

Documento Público.
Disponível na 

Internet 

Disponibilidade dos Documentos na Internet 
Resultados de 59 Países que Completaram o Questionário

Declaração Pré-Orçamentária

Sumário do Orçamento

Proposta Orçamentária do Executivo

Documentos de Apoio do Orçamento

Orçamento do Cidadão

Orçamento Aprovado Relatório 
do Ano Corrente

Relatório do Ano Corrente

Relatório do Meio do Ano

Relatório do Final do Ano

Relatório do Auditor

13

8

0

1

49

0

3

22

5

4

23

6

6

10

0

0

9

11

4

13

6

7

10

9

1

12

5

7

10

10

17

38

43

39

9

47

42

19

40

32

 
 
 

As Leis do “Direito a Informação” e Acesso a Informações Altamente Detalhadas 
 
O crescente interesse mundial em promover a melhoria da prestação dos serviços está estimulando o 
interesse para garantir que cidadãos tenham acesso a informações altamente detalhadas, 
especialmente sobre gastos. Esta informação detalhada, entretanto, geralmente não é incluída nos 
documentos do orçamento de um país. A adoção de leis de direito a informação é um primeiro 
passo essencial em muitos países, para fortalecer a capacidade dos cidadãos para obter tal 
informação na prática.  
 
A disponibilidade de informações altamente detalhadas é importante para garantir que o cidadão 
saiba sobre os gastos em sua escola local ou clínica de saúde. Mas, como a tabela anterior demonstra, 
em quase metade dos países pesquisados, na prática, não é possível obter esta informação detalhada 
no orçamento. Enquanto isso, em mais da metade dos países pesquisados, na prática, não é possível 
obter informações chaves não financeiras. Tais informações não financeiras podem incluir o número 
dos beneficiários do programa ou o número de funcionários envolvidos na sua administração. 
 
As leis de um país que regem o processo orçamentário, ou as leis que estabelecem as instituições de 
um país, tais como a suprema instituição de auditoria, frequentemente conterão previsões solicitando 
que alguma informação orçamentária seja tornada púbica. Incluir tais previsões em lei, especialmente 
se estas solicitações são coerentes com as melhores práticas, tais como a OECD - Melhores Práticas 
sobre a Transparência Orçamentária, representa um enorme passo para institucionalizar o acesso à 
informação.  
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Entretanto, informações altamente detalhadas não são freqüentemente incluídas em documentos 
orçamentários. Leis que concedam o direito de solicitar e receber informações podem ser necessárias 
para se ter acesso a informações de gastos suficientemente detalhadas, para permitir ao cidadão o 
conhecimento dos gastos associados a programas ou áreas geográficas específicas. Tais leis podem 
também facilitar o acesso a informações não financeiras. É importante que tais leis tenham 
abrangência nacional e regional, ou sejam adotadas por governos em tais âmbito , porque muitos 
serviços públicos são prestados em níveis distritais e municipais.  
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V.  O PAPEL DO LEGISLATIVO 
 
 
 
Na grande maioria dos países, o legislativo é constitucionalmente designado com a responsabilidade 
de supervisionar os assuntos orçamentários. As respostas para a pesquisa sugerem que em muitos 
países o executivo e o legislativo não parecem estar comprometidos a adotar práticas que fortaleçam 
o engajamento público em debates orçamentários, e consequentemente a prestar contas aos 
cidadãos. 
 
Um fator de importância significativa que pode possibilitar ao legislativo conduzir a supervisão das 
questões do orçamento é a quantidade de tempo que o executivo disponibiliza ao legislativo para 
este revisar a proposta orçamentária anual.  O executivo pode limitar a ação do legislativo e da 
população na análise e no debate do orçamento disponibilizando-o apenas semanas ou dias antes do 
começo de sua implementação.  A OECD – Melhores Práticas sobre Transparência Orçamentária 
recomenda que o orçamento seja apresentado pelo menos três meses antes do inicio do ano 
orçamentário. Este é o tempo considerado necessário para conduzir uma análise cuidadosa e 
empreender outras atividades, tais como audiências públicas.  
 
De fato, a pesquisa mostra que em muitos paises não é dado ao legislativo um prazo suficiente para 
considerações. Em 14 países, o executivo apresentou o orçamento para o legislativo menos de seis 
semanas antes do inicio do ano orçamentário. Em alguns casos extremos, como Gana e Zâmbia, o 
governo nem ao menos apresenta o orçamento até que o ano orçamentário inicie (No caso do 
Nepal, citado na mesma tabela, na época do estudo o legislativo estava licenciado por ter sido 
declarado estado de emergência no país). 
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Tabela 10 & 11 
 

Resposta por país para a Questão 75 do Questionário do Orçamento Aberto.

Quanto Tempo é Dado pelo Executivo para as Considerações do Legislativo?

O legislativo recebe o orçamento 
pelo menos 3 meses antes do 
início do ano orçamentário

O legislativo recebe o orçamento 
pelo menos 6 semanas antes do 
início do ano orçamentário, porém 
menos de 3 meses.

O legislativo recebe o orçamento 
menos de 6 semanas antes do início 
do ano orçamentário.

O legislativo não recebe o 
orçamento antes do inicio do ano 
orçamentário.

Argélia
Argentina
Bolívia
Brasil
Burkina Faso
Cazaquistão
Colômbia

Coréia do Sul
Costa Rica
Egito
El Salvador
Equador
Estados Unidos
Filipinas

França
Guatemala
Honduras
Indonésia
México
Nigéria
Peru

Polônia
República Tcheca
Romênia
Rússia
Suécia
Uganda

Angola
Azerbaijão
Botswana
Bulgária

Chade
Croácia
Eslovênia
Marrocos

Mongólia
Nicarágua
Noruega
Nova Zelândia

Sri Lanka
Turquia
Vietnã

África do Sul
Albânia
Bangladesh
Camarões

Geórgia 
Índia
Jordânia
Malawi

Namíbia
Papua Nova Guiné
Paquistão
Quênia

Reino Unido
Tanzânia

Ghana Nepal Zambia 

 
 

Resposta por país para a Questão 66 do Questionário do Orçamento Aberto

Os Cidadãos Podem Obter Informações Não-Financeiras sobre os Programas de 
Gastos, tais como o Número de Beneficiários?

Informações não 
financeiras altamente 
desagregadas sobre 
todos os programas são 
disponibilizadas ao público

Informações não 
financeiras altamente 
desagregadas dos 
programas, representando 
pelo menos dois terços, mas 
não a totalidade, dos gastos, 
são disponibilizadas ao público

Informações não financeiras 
altamente desagregadas 
dos programas, para menos 
dois terços dos gastos, são 
disponibilizadas ao público

Nenhuma informação 
não financeiras 
altamente desagregada 
é disponibilizada.

Colômbia
Eslovênia

Filipinas
Nova Zelândia

Peru
Polônia

Suécia

África do Sul
Brasil
Bulgária
Coréia do Sul

Costa Rica
Estados Unidos
França
Índia

México
Noruega
Reino Unido
República Tcheca

Zâmbia

El Salvador
Geórgia

Guatemala
Romênia

Vietnã

Albânia
Angola
Argélia
Argentina
Azerbaijão
Bangladesh
Bolívia 
Botswana
Burkina Faso

Camarões
Cazaquistão
Chade
Croácia
Egito
Equador
Gana
Honduras
Indonésia

Jordânia
Malawi
Marrocos
Mongólia
Namíbia
Nepal
Nicarágua
Nigéria
Papua Nova Guiné

Paquistão
Quênia
Rússia
Sri Lanka
Tanzânia
Turquia
Uganda
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Tabela 12 
 

Resposta por país para a Questão 65 do Questionário do Orçamento Aberto

Os Cidadãos Podem Obter Informações Detalhados do Orçamento?

Informações financeiras 
não agregadas sobre 
todos os programas são 
disponibilizadas ao público 

Informações financeiras 
altamente desagregadas 
dos programas, 
representando pelo menos 
dois terços, mas não a 
totalidade, dos gastos, são 
disponibilizadas ao público

Informações financeiras 
altamente desagregadas 
dos programas, para 
menos dois terços dos gastos, 
são disponibilizadas ao público. 

Nenhuma informação 
financeira altamente 
desagregada é 
disponibilizada.

África do Sul
Croácia
Eslovênia

Filipinas
Guatemala
Noruega

Nova Zelândia
Peru
Polônia

Suécia

Brasil
Bulgária
Colômbia
Coréia do Sul

Costa Rica
Estados Unidos
França
Índia

México
Nicarágua
Reino Unido
República Tcheca

Zâmbia

Albânia
Cazaquistão

Chade
Gana

Geórgia
Romênia

Angola
Argélia
Argentina
Azerbaijão
Bangladesh
Bolívia 
Botswana
Burkina Faso

Camarões
Egito
El Salvador
Equador
Honduras
Indonésia
Jordânia
Malawi

Marrocos
Mongólia
Namíbia
Nepal
Nigéria
Papua Nova Guiné
Paquistão
Quênia

Rússia
Sri Lanka
Tanzânia
Turquia
Uganda
Vietnã

 
 

O indicativo da falta de engajamento do legislativo é o alto número de países que não constituem 
comissões de audiências sobre o orçamento . Como exemplo, a tabela anterior mostra que 24 dos 59 
países pesquisados não estabeleceram comissões de audiências sobre os parâmetros 
macroeconômicos do orçamento, enquanto que em 25 países, não foram promovidas audiências 
sobre os orçamentos individuais dos ministérios ou agências. Considerações do orçamento em nível 
de comitê são essenciais para o fortalecimento do papel do legislativo no processo orçamentário. 
Como regra geral, apenas os comitês legislativos contribuem para profundas análises e exames 
minuciosos, necessários para influenciar construtivamente os debates orçamentários. 
 

24 



Tabela 13 & 14 
 

Resposta por país para a Questão 77 do Questionário do Orçamento Aberto

O Executivo Comparece as Audiências Públicas no Ministério ou Agências de Orçamento?

Audiências públicas são 
continuamente promovidas?

Audiências são mantidas, porém 
cobrem apenas unidades chave 
da administração

Um número limitado de audiências 
são promovidas

Audiências Públicas não são 
promovidas

África do Sul
Coréia do Sul

Estados Unidos
Filipinas

Gana
Noruega

Polônia
Turquia

Albânia 
Argentina
Bolívia
Cazaquistão

Colômbia
Costa Rica
El Salvador
Eslovênia

Guatemala
Nigéria
Nova Zelândia
República Tcheca

Rússia
Uganda
Zâmbia

Argélia
Brasil
Croácia

Egito
França
Geórgia

México
Nicarágua
Peru

Reino Unido
Suécia

Angola
Azerbaijão
Bangladesh
Botswana
Bulgária
Burkina Faso
Camarões

Chade
Equador
Honduras
Índia
Indonésia
Jordânia
Malawi

Marrocos
Mongólia
Namíbia
Nepal
Papua Nova Guiné
Paquistão
Quênia

Romênia
Sri Lanka
Tanzânia
Vietnã

 

Resposta por país para a Questão 76 do Questionário do Orçamento Aberto

Audiências Públicas sobre a Estrutura Macroeconômica do Orçamento são promovidas?

São ouvidos testemunhos do 
executivo e de uma grande 
quantidade de constituintes

Testemunhos são ouvidos 
do executivo e de alguns 
constituintes

Testemunhos são ouvidos de órgãos 
do executivo, porém nenhum 
testemunho é ouvido do público

Audiências públicas não são 
promovidas sobre o cenário 
macroeconômico e fiscal

África do Sul
Coréia do Sul
Eslovênia

Filipinas
Noruega
Polônia

Suécia
Uganda

Brasil
Bulgária
Cazaquistão

Colômbia
Estados Unidos
Geórgia

Guatemala
México
Quênia

Reino Unido
Rússia

Albânia
Argentina
Chade
Costa Rica

Croácia
El Salvador
França  
Gana

Malawi
Nigéria
Nova Zelândia
Paquistão

Peru
República Tcheca
Romênia
Turquia

Angola
Argélia
Azerbaijão
Bangladesh
Bolívia
Botswana

Burkina Faso
Camarões
Egito
Equador
Honduras
Índia

Indonésia
Jordânia
Marrocos
Mongólia
Namíbia
Nepal

Nicarágua
Papua Nova Guiné
Sri Lanka
Tanzânia
Vietnã
Zâmbia
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 VI. O PAPEL DA SUPREMA INSTITUIÇÃO DE AUDITORIA  
 
 
 
Todos os países incluídos na pesquisa constituíram supremas instituições de auditoria que são 
algumas vezes conhecidas como câmara de contas, tribunal de contas ou auditoria geral. Este órgão 
de auditoria tem a intenção de servir como cão de guarda da população, oferecendo avaliações 
independentes das contas e práticas financeiras do governo. Mas lamentavelmente em muitos países, 
esta instituição é fraca e sem os atributos básicos que contribuiriam para sua independência do 
executivo.  
 
Uma indicação da fraqueza da suprema instituição de auditoria é a impossibilidade do público obter 
cópias tempestivas do relatório anual do auditor. Em 23 dos 59 países pesquisados, o relatório da 
auditoria ainda estava indisponível mais de dois anos após o fim do ano orçamentário. A OECD – 
Melhores Práticas sobre Transparência Orçamentária recomenda que tal relatório esteja disponível não mais 
que seis meses após o final do ano orçado.     
 
A pesquisa também encontrou alarmantes pontos institucionais fracos em muitas agências. Como 
exemplo, em 16 países o executivo pode demitir o chefe do órgão externo de auditoria do país sem 
o consentimento do legislativo ou judiciário. Esta falha em promover estabilidade básica no cargo ao 
chefe da agência de auditoria nacional indica uma falta fundamental de salvaguardas para garantir a 
independência deste órgão do executivo. Outra garantia importante de independência é o controle 
do orçamento do órgão. Em 15 dos 59 países, o executivo determinou o orçamento da suprema 
instituição de auditoria, e o órgão estava de tal maneira sem fundos que foi incapaz de cumprir suas 
atividades. O executivo controlou o orçamento da instituição em outros seis países, embora a falta 
de fundos não tenha sido considerada um problema significativo. 
 

26 



Tabela 15 & 16 
 

Resposta por país para a Questão 112 do Questionário do Orçamento Aberto

Quando são disponibilizadas as Contas Auditadas?

As contas auditadas são liberadas 
para o público em seis meses ou 
menos, após o final do ano fiscal.

Dados finais auditados são 
liberados para o público 12 meses 
ou menos (porém mais de 6 
meses), após o final do ano fiscal

Dados finais auditados são liberados 
para o público depois de mais de 12 
meses, porém não mais de 24 
meses, após o final do ano fiscal.

Dados finais auditados não são 
completados dentro de 24 meses, 
após o final do ano fiscal.

África do Sul
Brasil
Cazaquistão 
Colômbia

Costa Rica
Eslovênia
Estados Unidos
Filipinas

Geórgia
Guatemala
Mongólia
Nova Zelândia

Polônia
República Tcheca
Suécia

Albânia
Botswana
Coréia do Sul
Croácia

França
Indonésia
Jordânia
Nepal

Noruega
Peru
Reino Unido
Turquia

Uganda
Zâmbia

Honduras
Índia

México
Paquistão

Quênia
Rússia

Tanzânia

Angola
Argélia
Argentina
Azerbaijão
Bangladesh
Bolívia 

Bulgária
Burkina Faso
Camarões
Chade
Egito
El Salvador

Equador
Gana
Malawi
Marrocos
Namíbia
Nicarágua

Nigéria
Papua Nova Guiné
Romênia
Sri Lanka
Vietnã

 
O Executivo pode Demitir o Auditor Independente?

Sim, o chefe do SAI somente pode 
ser demitido pelo legislativo, 
judiciário, ou eles precisam dar o 
consentimento final.

Não, o executivo pode demitir o 
chefe do SAI sem o consentimento 
final do legislativo ou judiciário.

África do Sul
Albânia
Argentina
Bangladesh
Bolívia
Botswana
Brasil
Bulgária
Colômbia
Costa Rica
Croácia

El Salvador
Equador
Eslovênia
Estados Unidos
Filipinas
França
Gana
Geórgia
Guatemala
Hondura
Índia

Indonésia
México
Mongólia
Namíbia
Nicarágua
Noruega
Nova Zelândia
Papua Nova Guiné
Paquistão
Peru
Polônia

Quênia
Reino Unido
República Tcheca
Romênia
Rússia
Sri Lanka
Suécia
Turquia
Vietnam
Zâmbia

Angola
Argélia
Azerbaijão
Burkina Faso

Camarões 
Cazaquistão
Chade
Coréia do Sul

Egito
Jordânia
Malawi
Marrocos

Nepal
Nigéria
Tanzânia
Uganda

Resposta por país para a Questão 115 do Questionário do Orçamento Aberto
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Tabela 17 
 

Resposta por país para a Questão 118 do Questionário do Orçamento Aberto

Quem Decide o Orçamento do Auditor Independente

O legislativo ou judiciário e o nível 
dos fundos é, de um modo geral, 
coerente com os recursos 
necessários para cumprir seu 
mandato.

O executivo e o nível dos fundos 
é, de um modo geral, coerente 
com os recursos necessários para 
cumprir seu mandato.

O legislativo ou judiciário e o nível 
dos fundos não é, de um modo geral, 
coerente com os recursos 
necessários para cumprir seu 
mandato.

O executivo e o nível dos fundos 
não é, de um modo geral, 
coerente com os recursos 
necessários para cumprir seu 
mandato.

África do Sul
Albânia
Argentina
Bulgária
Colômbia
Coréia do Sul

Costa Rica 
Croácia
Egito
El Salvador
Eslovênia
Estados Unidos

França
Mongólia
Namíbia
Noruega
Nova Zelândia
Polônia

Reino Unido
República Tcheca
Romênia
Rússia
Suécia
Vietnã

Argélia 
Bolívia

Botswana
Filipinas

Índia
Paquistão

Bangladesh
Brasil
Burkina Faso
Gana

Geórgia
Guatemala
Honduras
México

Nicarágua
Peru
Quênia
Sri Lanka

Turquia
Uganda

Angola
Azerbaijão
Camarões
Cazaquistão

Chade
Equador
Indonésia
Jordânia

Malawi
Marrocos
Nepal
Nigéria

Papua Nova Guiné
Tanzânia
Zâmbia
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VII.  ETAPAS FUTURAS 
 
 
O Índice do Orçamento Aberto foi produzido para auxiliar as organizações da sociedade civil, 
jornalistas, pesquisadores e especialistas em desenvolvimento econômico e que defendem o 
incremento no acesso a informações e a adoção de práticas orçamentárias responsáveis. O 
questionário preenchido por cada país incluído no Índice do Orçamento Aberto está disponível na 
página do IBP na Internet, para permitir aos funcionários do governo identificarem medidas práticas 
específicas, necessárias para melhorar o desempenho do país. 
 
O IBP pretende realizar este estudo a cada dois anos, com a intenção de avaliar as mudanças no 
desempenho dos governos com o passar do tempo. O próximo estudo será publicado durante o 
último trimestre de 2008, com o aumento do número de países para pelo menos 80.  
  
O IBP espera que a seqüência de estudos mostre avanços precisos quanto ao acesso a informações e 
responsabilidades orçamentárias, e que estes países finalmente contribuam no combate a corrupção, 
garantindo responsabilidade pela prestação dos serviços públicos, descentralização governamental, e 
desenvolvimento de lideranças comunitárias, que por sua vez irão melhorar a vida das pessoas. 
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ANEXO: ESCORES PERCENTUAIS DE TODOS 

OS PAÍSES
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Índice do Orçamento Aberto 
2006 

 

País Escore 
percentual 

França 89 
Reino Unido 88 
Nova Zelândia 86 
África do Sul 85 
Eslovênia 81 
Estados Unidos  81 
Peru 77 
Suécia 76 
Polônia 73 
Brasil 73 
COréia do Sul 73 
Noruega 72 
Romênia 66 
Botswana 65 
Republica Tcheca 64 
Colômbia 57 
Índia 52 
Papua Nova Guiné 51 
Namíbia 51 
Paquistão 51 
Filipinas 51 
Jordânia 50 
México 50 
Quênia 48 
Tanzânia 48 
Bulgária 47 
Sri Lanka 47 
Rússia 47 
Guatemala 46 
Costa Rica 44 
Cazaquistão 43 
Gana 42 
Croátia 42 
Malawi 41 
Indonésia 41 
Turquia 41 

Bangladesh 40 
Argentina 39 
Honduras 38 
Zâmbia 37 
Nepal 36 
Geórgia 33 
Uganda 31 
Equador 31 
Azerbaijão 30 
Camarões 29 
Argélia 28 
El Salvador 27 
Albânia 24 
Bolívia 20 
Nigéria 20 
Nicarágua 20 
Marrocos 19 
Mongólia 18 
Egito 18 
Burkina Faso 11 
Chade 5 
Angola 4 
Vietnam 2 

 
. O escore percentual de um país para a Proposta 
Orçamentária do Executivo é a média das 
respostas das Questões 1-55, 61, 67, 68, 69, 72-
74, 84-91, 93-96, 102-114, 116 e 120-122 do 
Questionário do Orçamento Aberto. Estas 
questões cobrem a proposta orçamentária do 
executivo e qualquer documento de apoio, o 
orçamento do cidadão, declaração pré-
orçamentária, relatório do ano corrente, o 
relatório do meio do ano, o relatório do final do 
ano, e o relatório do auditor. O país que atingir 
100 a 81%, é colocado na categoria Disponibiliza 
uma Quantidade Importante de Informações, o 
país com escore de 80 a 61% na categoria 
Disponibiliza Significativa Informação, o país 
com escore de 60 a 41% na categoria 
Disponibiliza Alguma Informação, o país com 
escore de 40 a 21% na categoria Disponibiliza 
Informações Mínimas, e aqueles com escore 
abaixo de 20% em Disponibiliza Limitada ou 
Nenhuma Informação.   

Proposta Orçmentário do 
Executivo 

Quantidade de Informação 
Publicamente Disponível, por País 

 

País Escore 
Percentual 

ReinoUnido 95 
Nova Zelândia 89 
Fran”ca 86 
África do Sul 83 
Estados Unidos 81 
Brasil 79 
Suécia 78 
Coréia do Sul 76 
Peru 75 
Botswana 75 
Noruega 74 
Romênia 73 
Eslovênia 72 
Papua Nova Guiné 70 
Namíbia 68 
Colômbia 67 
Polônia 66 
Gana 64 
Malawi 64 
República Tcheca 64 
Paquistão 59 
Tanzânia 57 
 Filipinas 57 
Bangladesh 56 
Jordânia 56 
Índia 55 
Costa Rica 54 
Sri Lanka 53 
Guatemala 50 
Azerbaijão 48 
Nepal 47 
Indonésia 45 
Bulgária 45 
Honduras 45 

Argentina 45 
Turquia 44 
Uganda 43 
Cazaquistão 43 
Quêniaa 42 
México 41 
Camarões 41 
Argélia 41 
Equador 36 
Zâmbia 35 
Rússia 34 
Croátia 32 
El Salvador 29 
Geórgia 28 
Nigéria 23 
Bolívia 22 
Albânia 17 
Nicarágua 17 
Marrocos 17 
Angola 0 
Burkina Faso 0 
Chade 0 
Egito 0 
Mongólia 0 
Vietnam 0 

 
O escore percentual de um país para a 
Proposta Orçamentária do Executivo é a 
média das respostas das Questões 1-55, do 
Questionário do Orçamento Aberto. Estas 
questões cobrem a proposta orçamentária do 
executivo e qualquer documento de apoio que 
o acompanhe quando este for apresentado 
para considerações pelo legislativo do país. O 
país que atingir 100 a 81%, é colocado na 
categoria Disponibiliza uma Quantidade 
Importante de Informações, o país com 
escore de 80 a 61% na categoria Disponibiliza 
Significativa Informação, o país com escore 
de 60 a 41% na categoria Disponibiliza 
Alguma Informação, o país com escore de 40 
a 21% na categoria Disponibiliza Informações 
Mínimas, e aqueles com escore abaixo de 20% 
em Disponibiliza Limitada ou Nenhuma 
Informação.   
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Declaração pré-orçamentária 
Quantidade de Informação 

Publicamente Disponível, por País 
 

País Escore 
Percentual 

Brasil 100 
Françe 100 
Quênia 100 
Nova Zelândia 100 
Nigéria 100 
Papua Nova Guiné 100 
Peru 100 
Polônia 100 
Eslovênia 100 
África do Sul 100 
Coréia do Sul 100 
Suécia 100 
Z^smbia 100 
Mongólia 89 
Reino Unido 89 
Turquia 78 
Uganda 78 
Croácia 78 
Rússia 67 
Camarões 67 
Geórgia 56 
Tanzânia 56 
Cazaquistão 44 
Albânia 0 
Aegélia 0 
Angola 0 
Argentina 0 
Azerbaijão 0 
Bangladesh 0 
Bolívia 0 
Botswana 0 
Bulgária 0 
Burkina Faso 0 
Chade 0 

Colômbia 0 
Costa Rica 0 
República Tcheca 0 
Equador 0 
Egito 0 
El Salvador 0 
Gana 0 
Guatemala 0 
Honduras 0 
Índia 0 
Indonésia 0 
Jordânia 0 
Malawi 0 
México 0 
Marrocos 0 
Namíbia 0 
Nepal 0 
Nicarágua 0 
Noruega 0 
Pakistão 0 
Filipinas 0 
Romênia 0 
Sri Lanka 0 
 Estados Unidos 0 
Vietnam 0 

 
O escore percentual de um país para a 
Declaração Pré-Orçamentária foi obtida 
pela média das respostas das Questões 
72,73,e74 do Questionário do Orçamento 
Aberto. O país que atingiu 100 foi 
colocado na categoria Disponibiliza uma 
Quantidade Importante de Informações, o país 
com escore abaixo de 100 %, mas mais 
de 0%, na categoria Disponibiliza Alguma 
Informação, o país com escore de 0%, na 
categoria Não disponibiliza a Declaração Pré-
Orçamentária para a população. 
 
 
 
 
 

Reporte do Ano Corrente em 
Execução 

Quantidade de Informação 
Publicamente Disponível, por País 

 

País Escore 
Percentua 

Bulgária 100 
Peru 100 
Romênia 100 
África do Sul 100 
Turquia 100 
Estados Unidos 100 
Françe 96 
México 96 
Nova Zelândia 96 
Polônia 96 
Eslovênia 96 
Mongólia 93 
Sri Lanka 93 
Brasil 93 
Suécia 93 
Croácia 89 
Cazaquistão 89 
Rússia 89 
ReinoUnido 89 
República Tcheca 89 
Equador 85 
Quênia 85 
Índia 81 
Jordânia 81 
Guatemala 78 
Botswana 78 
Albânia 74 
Tanzânia 74 
Marrocos 70 
Egito 70 
Nicarágua 70 
Filipinas 67 
Argentina 67 
Noruega 63 

Papua Nova Guiné 56 
Bangladesh 56 
Geórgia 52 
El Salvador 48 
Burkina Faso 48 
Nepal 44 
Honduras 44 
Namibia 44 
Paquistão 44 
Colômbia 44 
Zâmbia 41 
Coréia do Sul 26 
Malawi 15 
Argélia 0 
Angola 0 
Azerbaijão 0 
Bolívia 0 
Camarões 0 
Chade 0 
Costa Rica 0 
Gana 0 
Indonésia 0 
Nigéria 0 
Uganda 0 
Vietnam 0 

 
O escore percentual de um país para o 
Relatório do Ano Corrente em 
Execução foi obtida pela média das 
respostas das Questões 84-92 do 
Questionário do Orçamento Aberto. O 
país que atingiu 100-90% foi colocado 
na categoria Disponibiliza uma 
Quantidade Importante de Informações, o 
país com escore abaixo de 89 %, mas 
mais de 0%, na categoria Disponibiliza 
Alguma Informação, o país com escore de 
0%, na categoria Não disponibiliza o 
Relatório do Ano Corrente em Execução 
para a população. 
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Revisão do Meio do Ano 
Quantidade de Informação 

Publicamente Disponível, por País 
 

País Escore 
Percentual 

Eslovênia 100 
África do Sul 100 
Françe 92 
Nova Zelândia 92 
Noruega 92 
Reino Unido 92 
Estados Unidos 92 
Indonésia 83 
Peru 83 
República Tcheca 83 
Geórgia 67 
México 67 
Namíbia 67 
Rússia 67 
Coréia do Sul 67 
Índia 50 
Gana 42 
Burkina Faso 42 
Polônia 33 
Paquistão 33 
Camarões 25 
Filipinas 25 
Egito 17 
Sri Lanka 17 
Zâmbia 17 
Nepal 8 
Albânia 0 
Alrgélia 0 
Angola 0 
Argentina 0 
Azerbaijão 0 
Bangladesh 0 
Bolívia 0 
Botswana 0 
Brasil 0 

Bulgária 0 
Chade 0 
Colômbia 0 
Costa Rica 0 
Croácia 0 
Equador 0 
El Salvador 0 
Guatemala 0 
Honduras 0 
Jordânia 0 
Cazaquistão 0 
Quênia 0 
Malawi 0 
Mongólia 0 
Marrocos 0 
Nicarágua 0 
Nigéria 0 
Papua Nova Guiné 0 
Romênia 0 
Suécia 0 
Tanzânia 0 
Turquia 0 
Uganda 0 
Vietnam 0 

 
The country’s percentage score for Mid-
Year Review was obtained by averaging 
the responses to Questions 93-96 on the 
Open Budget Questionnaire. The 
countries that scored 100-90 percent were 
placed in the performance category 
Provides Substantial Information, those with 
scores 89 percent or below, but more 
than 0 percent were placed in 
performance category Provides 
Some Information, those with scores of 0 
percent were placed in the category No 
Mid-Year Review Made Available to the Public. 
 
 
 
 
 
 
 

Relatório do Final do Ano 
Quantidade de Informação 

Publicamente Disponível, por País 
 

País Escore 
Percentual 

Eslovênia 100 
França 97 
África do Sul 93 
Polônia 90 
Corëia do Sul 87 
Reino Unido 87 
Brasil 83 
Suécia 83 
Nova Zelândia 80 
República Tcheca 77 
Estados Unidos 77 
Peru 73 
Romênia 73 
Noruega 70 
Bulgária 63 
México 60 
Egito 57 
Indonésia 53 
Quênia 53 
Paquistão 53 
Costa Rica 50 
Rússia 50 
Botswana 47 
Bolívia 40 
Honduras 40 
Zâmbia 40 
Índia 37 
Colômbia 37 
Chade 33 
Croácia 33 
Burkina Faso 30 
El Salvador 30 
Argélia 30 
Jordânia 30 
Geórgia 27 

Argentina 27 
Angola 23 
Guatemala 23 
Filipinas 23 
Nicargua 20 
Sri Lanka 20 
Albaânia 20 
Namíbia 20 
Cazaquistão 17 
Mongólia 10 
Equador 7 
Marrocos 7 
Nepal 7 
Vietnam 7 
Papua Nova Guiné 3 
Azerbaijão 0 
Bangladesh 0 
Camarões 0 
Gana 0 
Malawi 0 
Nigéria 0 
Tanzânia 0 
Turquia 0 
Uganda 0 

 
O escore percentual de um país para o 
Relatório do Final do Ano foi obtido pela 
média das respostas das Questões 102-111 
do Questionário do Orçamento Aberto. O 
país que atingiu 100-80% foi colocado na 
categoria Disponibiliza uma Quantidade 
Importante de Informações, o país com escore 
abaixo de 79 %, mas mais de 0%, na 
categoria Disponibiliza Alguma Informação, o 
país com escore de 0%, na categoria Não 
disponibiliza o Relatório do Final do Ano para a 
população. 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

Relatório do Auditor 
Quantidade de Informação 

Publicamente Disponível, por País 
 

País Escore 
Percentual 

Nova Zelândia 100 
Filipinas 100 
Polônia 100 
Eslovênia 100 
África do Sul 100 
Suécia 100 
Estados Unidos 100 
Croácia 92 
Françe 92 
Noruega 92 
Coréia do Sul 92 
Reino Unido 92 
Índia 83 
Rússia 83 
Colmbia 83 
Mongólia 83 
Guatemala 75 
Botswana 67 
República Tcheca 67 
Cazaquistão 67 
México 67 
Peru 67 
Brasil 67 
Paquistão 58 
Sri Lanka 58 
Tanzânia 58 
Indonésia 58 
Nepal 58 
Jordânia 58 
Romênia 50 
Quênia 50 
Costa Rica 50 
Geórgia 50 
Uganda 50 
Zâmbia 42 

Albânia 33 
Bolívia 25 
Namíbia 25 
Turquia 25 
Bulgária 17 
Honduras 17 
Argélia 0 
Angola 0 
Argentina 0 
Azerbaijão 0 
Bangladesh 0 
Burkina Faso 0 
Camarões 0 
Chade 0 
Equador 0 
Egito 0 
El Salvador 0 
Gana 0 
Malawi 0 
Marrocos 0 
Nicarágua 0 
Nigéria 0 
Papua Nova Guiné 0 
Vietnam 0 

 
O escore percentual de um país para o 
Relatório do Auditor foi obtido pela média 
das respostas das Questões 112-114 do 
Questionário do Orçamento Aberto. O país 
que atingiu 100-80% foi colocado na categoria 
Disponibiliza uma Quantidade Importante de 
Informações, o país com escore abaixo de 79 %, 
mas mais de 0%, na categoria Disponibiliza 
Alguma Informação, o país com escore de 0%, 
na categoria Não disponibiliza o Relatório do 
Auditor para a população. 
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