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Pesquisa do 
Orçamento 

Aberto 2010
RESUMO EXECUTIVO

Ao longo da última década vários desenvolvimentos levaram a uma crescente ênfase 
em todo o mundo sobre a criação de sistemas de orçamento aberto.

 Cidadãos progressivamente declaram que eles devem saber como seus governos 
estão usando fundos públicos e outros recursos dos seus países.

 Especialistas progressivamente concluem que deixar orçamentos transparentes e 
desenvolver verificações e saldos adequado no processo de orçamento pode  

aprimorar a credibilidade e a priorização de decisões políticas, limitar a corrupção e 
gastos dispendiosos e facilitar o acesso a mercados financeiros internacionais.

 A transparência orçamentária se tornou principal para uma série de discursos de 
desenvolvimento internacionais, variando do financiamento da redução da mudança 

climática a ações a nível nacional, para honrar compromissos de desenvolvimento 
internacionais como as Metas de Desenvolvimento do Milênio, contabilizar os  
rendimentos da venda de recursos naturais e examinar a quantidade de ajuda  

internacional e como ela é gasta.
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Por essas razões, a Parceria Internacional de  
Orçamento criou a Pesquisa do Orçamento Aberto.  
A Pesquisa é o único indicador independente e  
comparativo que o orçamento do governo pratica, 
com sua rigorosa abordagem recebendo elogio  
substancial de especialistas em finanças públicas 
internacionais.  Este relatório analisa a terceira  
implementação da Pesquisa, a qual resultou em 
quatro descobertas principais.

Descoberta 1: O estado geral da transparência orça-
mentária é ruim.  Apenas uma pequena minoria de 
países pode ser considerada como tendo orçamentos 
abertos enquanto um grande  número de países for-
necem informações orçamentárias excessivamente 
insuficientes.  

A pontuação média do Índice do Orçamento Aberto para 
os países pesquisados em 2010 é 42% de 100% (ver a caixa 
de texto na próxima página para uma descrição do “OBI” 
no final deste resumo para a pontuação de cada país).  
Especificamente.

ɆɆ Apenas 20 dos 94 países incluídos na Pesquisa do 
Orçamento Aberto 2010 tiveram pontuações OBI acima 
de 60 e podem ser caracterizados como fornecendo aos 
seus cidadãos dados orçamentários para possibilitar que 
eles desenvolvam uma abrangente análise e compreensão 
dos seus orçamentos nacionais.

ɆɆ Aproximadamente  um terço dos países (33) fornece 
algumas informações, pontuando entre 41 e 60, mas 
estas informações são muito menos do que é necessário 
para obter um claro entendimento do orçamento e para 
fazer uma verificação no executivo.

ɆɆ Em uma pluralidade de países (41), a quantidade de 
informações fornecidas é profundamente inadequada.  
Isso inclui 19 países nos quais apenas informações 
mínimas são fornecidas (pontuações entre 21 e 40), bem 
como 22 países nos quais pouca a nenhuma informação 
orçamentária é fornecida (pontuações de 20 ou menos).  

Os 22 países são Arábia Saudita, Argélia, Bolívia, Burkina 
Faso, Camarões, Camboja, China, Fiji, Guiné Equatorial, 
Honduras, Iraque, Quirguistão, Níger, Nigéria, República 
Democrática do Congo, República do Chad, República 
Dominicana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Sudão e Vietnã.  

ɆɆ Em 21 dos 22 países que fornecem pouca ou nenhuma 
informação orçamentária, a Proposta Orçamentária do 
Executivo - indiscutivelmente o documento político 
mais importante do governo - ainda não está lançada.1

Mesmo quando os documentos orçamentários são tornados 
públicos, informações essenciais estão freqüentemente 
ausentes.  Apenas 17 dos países examinados, por exemplo, 
oferecem informações orçamentárias abrangentes sobre 
políticas destinadas a aliviar a pobreza.  Outros 41 países não 
fornecem informações sobre fundos extra-orçamentários 
nas suas Propostas Orçamentárias do Executivo ainda que, 
na média, fundos extra-orçamentários contabilizam quase 
40 por cento dos gastos centrais do governo em países em 
transição e em desenvolvimento.  

Países que têm desempenho ruim no OBI tendem a compar-
tilhar determinadas características - como baixos níveis de 
renda, baixos níveis de democracia, localização geográfica 
na África e no Oriente Médio e dependência do auxílio e dos 
rendimentos da venda de hidrocarbonetos.  No entanto, es-
sas características não são necessariamente determinantes 
da transparência orçamentária.  Países que têm vontade 

1 Um outro país, o Afeganistão, que falha em publicar sua proposta 
orçamentária recebeu uma pontuação no OBI 2010 de 21.
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política para se tornarem mais transparentes podem fazer 
aprimoramentos significativos relativamente rápido.  

Descoberta 2:  A tendência geral para orçamentos 
abertos é, contudo, favorável.  A transparência or-
çamentária está aprimorando significativamente, 
principalmente entre países que forneciam poucas 
informações no passado.

A série de Pesquisas (2006, 2008 e 2010) registrou apri-
moramentos substanciais, e algumas vezes dramáticos, 
nas práticas de transparência orçamentária ao longo dos 
últimos quatro anos.  Quando os 40 países para os quais  há 
dados comparáveis para 2006, 2008 e 2010 são examinados, 
a pontuação média do OBI vai de 47 na Pesquisa 2006 para 
56 na Pesquisa de 2010, um aumento de quase um quinto 
em um período de tempo relativamente curto.   

O progresso é particularmente notável entre vários países 
que anteriormente tinham desempenho muito ruim no 
OBI e são geralmente considerados como desafiados pela 
pobreza e instabilidade.  A pontuação média no OBI para os 
14 países que tiveram pior desempenho no OBI 2006 (e para 
os quais estão disponíveis dados comparáveis) subiu de 25 
para 40 no OBI 2010. Países que tiveram aprimoramento 
notável incluem Egito, Mongólia e Uganda.  Aprimoramentos 
semelhantes também foram encontrados em alguns dos 
países avaliados pela primeira vez no OBI 2008, incluindo 
Afeganistão, Libéria e Iêmen.  A tabela abaixo mostra uma 
lista de todos os países cujas pontuações no OBI aumentaram 
em mais de 10 pontos.  

Alguns desses governos - principalmente aqueles que 
tiveram pontuação muito baixa nas rodadas iniciais do 
OBI - realizaram em grande medida esses aprimoramentos 
tomando uma providência básica e barata: eles começaram 
a disponibilizar nos seus web sites os documentos orçamen-
tários que produziram anteriormente, mas disponibilizavam 
apenas para públicos do governo interno ou a doadores.  Em 
muitos casos, esses governos começaram a publicar suas 
Propostas Orçamentárias dos seus Poderes Executivos.  Por 
exemplo, os governos da Libéria e do Iêmen publicaram suas 
propostas orçamentárias pela primeira vez em 2009. Outros 
governos, que não tiveram pontuação muito baixa em rodadas 
iniciais do OBI, chegaram a aprimoramentos aumentando a 

Pesquisa do  
Orçamento Aberto e 
O Índice do  
Orçamento Aberto

A Pesquisa do Orçamento Aberto da Parceria 
Internacional de Orçamento (IBP) avalia a dis-
ponibilidade em cada país do oito documentos 
orçamentários chaves, bem como a abrangên-
cia dos dados contidos nesses documentos.   
A Pesquisa também examina a extensão da 
supervisão eficiente prestada pelos legislativos 
e instituições de auditoria extremas (SAI), bem 
como as oportunidades disponíveis ao público 
para participar nos processos de tomada de 
decisões do orçamento nacional.  

A Pesquisa do Orçamento Aberto não é uma 
pesquisa de percepções ou uma pesquisa de 
opinião.  A Pesquisa usa critérios internacio-
nalmente aceitos para avaliar a transparência e 
a responsabilidade do orçamento de cada país.  
A Pesquisa é compilada de um questionário 
preenchido para cada país por especialistas 
orçamentários independentes que não são as-
sociados ao governo nacional.  O questionário 
de cada país é então analisado de forma inde-
pendente por dois especialistas anônimos que 
também não têm associação ao governo.  

As pontuações atribuídas a determinadas 
questões da Pesquisa do Orçamento Aberto 
são usadas para compilar pontuações e classi-
ficações objetivas da transparência relativa de 
cada país.  As pontuações constituem o Índice 
do Orçamento Aberto (OBI).
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MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS NAS PONTUAÇÕES DO OBI 
MOSTRAM QUE APRIMORAMENTOS ESTÃO ACONTECENDO 
A TABELA ABAIXO MOSTRA UMA LISTA DE TODOS OS PAÍSES CUJAS PONTUAÇÕES OBI 
AUMENTARAM DE MAIS DE 10 PONTOS NO PERÍODO 2006-2010

PAÍS 2006 2008 2010

AFEGANISTÃO NA 8 21

ANGOLA 5 4 26

ARGENTINA 40 56 56

AZERBAIJÃO 30 37 43

CROÁCIA 42 59 57

EGITO 19 43 49

GEÓRGIA 34 53 55

GANA 42 50 54

IÊMEN NA 10 25

ÍNDIA 53 60 67

LIBÉRIA NA 3 40

MALAWI NA 28 47

MONGÓLIA 18 36 60

NORUEGA 72 80 83

RÚSSIA 47 58 60

RUANDA NA 1 11

SRI LANKA 47 64 67

TURQUIA 42 43 57

UGANDA 32 51 55

VIETNÃ 3 10 14

abrangência dos seus relatórios orçamentários publicados, 
principalmente a Proposta Orçamentária do Executivo.  

A investigação inicial da IBP sobre o que causou essas 
mudanças sugere que uma variedade de fatores pode levar 
a um aumento na transparência orçamentária, incluindo:
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ɆɆ mudanças nos representantes do governo após as eleições 
que resultam em um novo governo ou na indicação de 
um novo representante comprometido com uma maior 
transparência;

ɆɆ pressão em um país de organizações da sociedade civil 
e poderes legislativos;  

ɆɆ pressão externa exercida por doadores e de iniciativas 
específicas como a Iniciativa em favor dos Países Pobres 
Altamente Endividados e o OBI; e assistência técnica 
oferecida aos países.

Esses ganhos conquistados com dificuldade na transpar-
ência orçamentária, no entanto, não devem ser aceitos sem 
discussão.  A Pesquisa também descobriu que para cada um 
dos oito documentos orçamentários chaves, alguns países 
se movimentaram na direção errada – ou seja, eles pararam 
de publicar esses documentos ou começaram a fornecer 
menos informações nos documentos publicados do que 
nos anos anteriores.  Por exemplo, Fiji não publica mais sua 
Declaração Pré-Orçamentária, Relatório de Final de Ano 
ou Relatório de Auditoria.  A Proposta Orçamentária do 
Executivo não pode ser acessada pelo pesquisador do OBI 
em Níger, enquanto que na rodada anterior da pesquisa, o 
pesquisador do OBI podia acessar uma cópia impressa desse 
documento do governo.  

Descoberta 3:  O comprometimento orçamentário 
pelas instituições de auditoria e pelo poder legislativo 
normalmente é fraco e está fortemente correlacionado 
à falta de informações orçamentárias. 

A Pesquisa do Orçamento Aberto 2010 descobre que a su-
pervisão orçamentária é fraca em um número significativo 
de países avaliados.  Os poderes legislativos nesses países 
geralmente não têm poderes adequados para emendar o 
orçamento desenvolvido pelo executivo e não são providos 
de tempo suficiente para avaliar de modo abrangente a 
Proposta Orçamentária do Executivo antes de aprová-lo 
em lei.  Em apenas 27 países, os poderes legislativos têm 
poderes ilimitados para emendar o orçamento apresentado 
a eles.  Em 22 países, a Proposta Orçamentária do Executivo 
é fornecida aos legislativos menos de seis semanas antes do 
início do ano orçamentário.  Na implementação do orçamento 

em 52 países, o poder legislativo não tem o poder de impedir 
que o executivo movimente fundos entre unidades admin-
istrativas, essencialmente ignorando intenções legislativas.   

A Pesquisa descobre que instituições supremas de audi-
toria (SAIs) geralmente têm um pouco da independência 
necessária para que elas desempenhem um papel útil no 
processo orçamentário.  Mesmo assim, muitas não têm 
total independência do executivo, a qual é desejada, e 
metade relata que elas não têm recursos suficientes para 
realizar eficientemente seus mandatos de auditoria.   A 
Pesquisa 2010 também revela que o poder geral das SAIs é 
relativamente fraco.  Entre todos os 94 países na Pesquisa 
2010, a pontuação média para questões avaliando o poder 
das SAIs foi apenas 49 em 100, levemente superior a 2008.  

Notável é a forte correlação entre a pontuação de um país no 
OBI e a adequação das suas instituições de supervisão.  Os 
países que têm bom desempenho no OBI têm a tendência 
para ter os poderes legislativos e SAIs mais fortes, e os países 
com desempenho ruim normalmente sofrem de instituições 
de supervisão fracas.  Espera-se essa correlação naqueles 
governos comprometidos em divulgar informações substan-
ciais sobre seus orçamentos que também serão propensos 
a comprometerse com  fortes instituições de supervisão 
porque instituições de supervisão fortes são propensas a 
demandarem mais informações do poder executivo.

Descoberta 4:  Há muitas providências simples para 
abrir orçamentos que os governos estão falhando em 
realizar.  Essas providências podem ser tomadas pelo 
poder executivo, poder legislativo e por instituições 
supremas de auditoria da mesma forma.

Em determinados aspectos, melhorar o sistema orçamentário 
de um país pode ser uma complexa tarefa técnica.  Isso pode 
requerer criar novos sistemas de dados ou produzir novos 
relatórios para os quais a falta de expertise técnica pode ser 
uma barreira.  Porém, a Pesquisa descobre que orçamentos 
ao redor do mundo podem ser abertos consideravelmente 
se os países começarem com algumas ações relativamente 
simples.

Mais notavelmente, governos estão produzindo um número 
surpreendentemente grande de documentos para objetivos 
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internos ou para seus doadores, mas não os estão publicando.  
Dos documentos orçamentários que governos pesquisados 
falharam em publicar, 42 por cento são de fato produzidos, 
mas apenas usados para objetivos internos.

As diferenças entre países que falham em diferentes categorias 
do OBI, quando passa a tornar públicos os documentos que 
são produzidos são muito grandes.  Mais dramaticamente, 
os países com alta pontuação (pontuações no OBI entre 81 
e 100) publicam 100 por cento dos documentos que eles 
produzem enquanto que os países com as piores pontuações 
(pontuações no OBI entre 0 e 20) não tornam públicos a 
maioria dos documentos produzidos.

As SAIs e os poderes legislativos não estão usando sua au-
toridade legal existente no seu máximo.  Normalmente, as 
SAIs pontuam muito menos em questões do OBI avaliando 
a abrangência dos seus Relatórios de Auditoria publicados 
do que elas pontuam naquelas avaliando sua independência.  
Isso sugere que, mesmo devido às suas limitações institu-
cionais, as SAIs podem publicar mais informações nos seus 
relatórios de auditoria.  As SAIs também podem fazer mais 
para envolverem o público, através do estabelecimento 
de linhas diretas contra fraudes ou outros sistemas para 
solicitar sugestões que podem ser usadas para determinar 
suas agendas de auditorias. 

Poderes legislativos em apenas 26 países oferecem ao 
público oportunidades formais para prestar testemunho 
durante discussões orçamentárias.  Mais perturbador é que 
em 35 países, todas as discussões sobre o orçamento entre 
os poderes legislativos e o executivo, incluindo audiências, 
são inteiramente fechadas ao público (inclusive a mídia) 
e nenhum registro público dessas reuniões é fornecido 
posteriormente.  Em outras palavras, os próprios poderes 
legislativos frequentemente estão seguindo práticas que 
não possibilitam a compreensão e participação do público, 
embora a maioria dos poderes legislativos possa fazer mais 
para estimular o engajamento nos seus poderes legais, como 
realizar audiências públicas.

Recomendações
Recomendações específicas para países individuais 
podem ser encontradas nos relatórios separados para 
cada país.  Aqui estão as recomendações gerais da IBP.

1. Os países devem tornar públicos todos os oito 
documentos orçamentários que eles produzem:  

Essa medida simples praticamente não necessitaria de 
nenhum esforço ou custo adicional pelos governos en-
volvidos, mas melhorariam dramaticamente a abertura 
de orçamentos em grandes partes do mundo, particular-
mente em países com baixa pontuação onde a maioria dos 
documentos orçamentários produzidos não são tornados 
públicos.  

2. Os documentos orçamentários devem estar am-
plamente disponíveis de forma  gratuita e oportuna:  

É relativamente fácil disponibilizar documentos orça-
mentários amplamente gratuitamente se os governos 
simplesmente os publicarem nos seus web sites.  Além 
disso, aqueles governos que já começaram a publicar 
informações nos seus web sites devem usar formatos que 
podem ser baixados facilmente e desenvolver um sistema 
de arquivos para relatórios orçamentários de anos anteri-
ores.  Os países também devem disponibilizar documentos 
orçamentários em bibliotecas nacionais e locais e em bal-
cões de informações mantidos em gabinetes do governo.  
Além disso, a publicação de documentos orçamentários 
deve ser pontual.  Por exemplo, a Proposta Orçamentária 
do Executivo deve ser publicada bem antes das datas de 
aprovação de orçamentos, de modo que análise e discussão 
adequadas sejam possíveis, e Relatórios de Final de Ano e 
de Auditoria devem ser publicados dentro de seis meses a 
partir do final do ano fiscal para serem mais pertinentes.

3. Os países com desempenho mais baixo no OBI devem 
trabalhar para satisfazer certos padrões mínimos:  

A IBP recomenda que, no mínimo, países que atualmente 
não fornecem ou que fornecem de forma limitada informa-
ções orçamentárias publiquem sua Proposta Orçamentária 
do Executivo, Orçamento Promulgado e Relatórios de 
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Auditoria.  A IBP também recomenda que poderes leg-
islativos nesses países comecem a organizar audiências 
orçamentárias públicas antes da aprovação do orçamento.  
As práticas de transparência orçamentária nesses países 
são do maior interesse para a IBP e estaremos monitorando 
desenvolvimentos nas suas práticas orçamentárias ao 
longo dos dois próximos anos e relatando seu progresso 
mesmo antes da liberação do próximo OBI.

4. Países fornecendo um mínimo ou algumas infor-
mações devem aprimorar seu desempenho em três 
relatórios chaves:  

Os 52 países que pontuam entre 21 a 60 no OBI devem 
aumentar a abrangência da Proposta Orçamentária do 
Executivo que não tem informações essenciais, apesar 
de quase sempre publicada.  Eles devem aprimorar a 
abrangência dos Relatórios de Auditoria e certificarem-
se de publicá-los (atualmente um terço desses países 
não publicam Relatórios de Auditoria).   Eles também 
precisam começar a produzir e publicar Análises de Meio 
de Ano, as quais países nessa categoria normalmente não 
estão publicando.  

5. Os países devem comprometer-se com os princípios 
da supervisão e engajamento no processo orçamen-
tário.  A autoridade, independência e capacidade 
de instituições de supervisão orçamentária devem 
ser reforçadas.  

A voz do público deve ser permitida como uma verificação 
e equilíbrio complementar.  Os poderes legislativos devem 
ter poderes de emenda, tempo para analisar o orçamento 
e autoridade para influenciar mudanças no orçamento 
quando ele é promulgado e as SAIs devem ser independen-
tes e terem autoridade, capacidade e recursos adequados 
para cumprirem suas responsabilidades de supervisão.  
Para promover participação pública eficiente, o poder 
legislativo deve convocar audiências públicas abertas em 
cada etapa do processo orçamentário e deve permitir que 
a sociedade civil preste testemunho. De modo semelhante, 
devem-se oferecer oportunidades ao público para engajar 
diretamente com as SAIs na fase de avaliação do processo 
orçamentário.   Há muitos mecanismos, como “linhas direta 
contra fraudes”, para tal comprometimento.

6. Doadores devem encorajar e suportar países 
que dependem de auxílio para melhorarem sua 
transparência:  

Os doadores devem encorajar fortemente a transparência 
orçamentária nos países aos quais prestam auxílio ofe-
recendo incentivos a países que demonstrem melhores 
práticas de transparência orçamentária.  Os doadores 
também devem certificar-se de que o auxílio geral que 
eles prestam é refletido adequadamente nos documentos 
orçamentários do país receptor e que eles mesmos fornecem 
informações completas e acessíveis sobre qualquer auxílio 
em projeto que eles prestam.  Os doadores também podem 
prestar assistência técnica para aumentar a capacidade 
de instituições de supervisão (poderes legislativos, SAIs, 
sociedade civil, mídia, etc.) para pressionar executivos a 
expandirem sua transparência orçamentária e prestação 
de contas.  

7.  Um movimento normativo mundial sobre transpar-
ência orçamentária deve ser estabelecido:  

O estado alarmante da transparência orçamentária docu-
mentado por rodadas sucessivas da Pesquisa do Orçamento 
Aberto – acoplado à evidência de que progresso é possível 
- constitui um caso irrefutável para um grande impulso 
da comunidade internacional para uma norma mundial 
sobre transparência orçamentária.  Poderes legislativos, 
SAIs e governos (especialmente aqueles que estão com-
prometidos com a transparência orçamentária) junto com 
doadores, associações profissionais em gestão financeira 
pública e organizações da sociedade civil devem estar todos 
envolvidos.  Uma norma de transparência orçamentária 
pode codificar princípios e diretrizes amplamente acei-
tos de conduta governamental apropriada com relação 
à transparência e a participação pública no processo 
orçamentário.  Mais importante, essa norma garantiria 
adesão explícita e universal de países porque os governos 
precisariam se comprometer a aceitarem os princípios 
enunciados na norma. 

Reunidos, o progresso sobre as recomendações acima 
seria compatível com o direito do público em conhecer 
as prioridades do seu governo e aprimoraria a coleta e os 
gastos de fundos do governo. •



9
0 20 40 60 80 100

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
FIJI

GUINÉ EQUATORIAL
IRAQUE*

REPÚBLICA DO CHADE*
*

ARGÉLIA
ARÁBIA SAUDITA

CAMARÕES
SENEGAL

NÍGER
BURKINA FASO

REP. DEM. DO CONGO
SUDÃO

RUANDA
HONDURAS

CHINA
BOLÍVIA
VIETNÃ

REPÚBLICA DOMINICANA
CAMBOJA

QUIRGUISTÃO
NIGÉRIA

AFEGANISTÃO
IÊMEN

ANGOLA
MARROCOS

MOÇAMBIQUE
EQUADOR

LÍBANO
TRINIDAD E TOBAGO

ALBÂNIA
VENEZUELA

TIMOR LESTE
MALI

ZÂMBIA
NICARÁGUA

EL SALVADOR
CAZAQUISTÃO

PAQUISTÃO
MALÁSIA

LIBÉRIA

TAILÂNDIA
AZERBAIJÃO

BÓSNIA-HERZEGOVINA
TANZÂNIA

NEPAL
COSTA RICA

MALAWI
BANGLADESH
MACEDÔNIA

EGITO
QUÊNIA

GUATEMALA
JORDÂNIA

INDONÉSIA
BOTSUANA

MÉXICO
NAMÍBIA

SÉRVIA
GANA

GEÓRGIA
FILIPINAS
UGANDA

BULGÁRIA
ARGENTINA

TURQUIA
ESLOVÁQUIA

CROÁCIA
PAPUA NOVA GUINÉ

PORTUGAL
ITÁLIA

ROMÊNIA
MONGÓLIA

RÚSSIA

COLÔMBIA
UCRÂNIA

REPÚBLICA TCHECA
ESPANHA
POLÔNIA

PERU
ÍNDIA

SRI LANKA
ALEMANHA
ESLOVÊNIA

CORÉIA DO SUL
BRASIL
CHILE

ESTADOS UNIDOS
SUÉC

NORUEGA
FRANÇA

REINO UNIDO
NOVA ZELÂNDIA

ÁFRICA DO SUL 92
90

87
87

83
83

82

72
71
71

70
68

67
67

65
64

63
62
62

61

60
60

59
58
58

57
57
57
57

56
56

55
55
55

54
54

53
52

51
51

50
50

49
49
49

48
47
47

45
45

44
43

42

40
39

38
38

37
37

36
35

34
34

33
33

32
31

28
28

26
25

21

18
15
15

14
14

13
13

11
11

8
6

5
3
3

2
1
1

0
0
0
0
0

INFORMAÇÕES LIMITADAS OU 
NENHUMA INFORMAÇÃO

(PONTUAÇÕES NO OBI DE 0 A 20)

MÍNIMAS
(PONTUAÇÕES NO OBI DE 21 A 40)

ALGUMAS
(PONTUAÇÕES NO OBI DE 41 A 60)

SIGNIFICATIVAS
(PONTUAÇÕES NO OBI DE 61 A 80)

INFORMAÇÕES ABRANGENTES
(PONTUAÇÕES NO OBI DE 81 A 100)

PONTUAÇÕES NO OBI 2010 

* Todas as pontuações no OBI 2010 são arredondados para o número inteiro mais próximo, as quais, no caso 
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mações orçamentárias, embora extremamente limitadas.  Esse é o caso para a República do Chad e o Iraque, 

os quais tiveram pontuações no OBI 2010 de 0,4.
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A Importância dos  
Orçamentos Abertos

Há alguns anos atrás, Kheema Ram, um jovem 
homem da Índia rural, ficou preocupado com a 
má qualidade do trigo sendo vendido em lojas 
de alimentos dirigidas pelo governo na sua co-
munidade sob o sistema de distribuição pública.  
Ele suspeitou de corrupção dentro das lojas, as 
quais vendem produtos alimentares essenciais a 
taxas subsidiadas para os pobres.  Após os oficiais 
responsáveis pelas lojas ignorarem as reclamações 
da comunidade local, Kheema Ram decidiu investi-
gar, o que o levou a analisar relatórios sobre as lojas 
produzidos pelos auditores do governo estadual.  
As suspeitas de Kheema Ram foram confirmadas 

pelos relatórios de auditoria, os quais identificaram 
muitas irregularidades na operação dessas lojas e 
recomendaram que essa ação fosse tomada contra 
os oficiais responsáveis pelo seu gerenciamento.  
Apesar dessas descobertas, o governo não tomou 
nenhuma ação.  Kheema Ram publicou as con-
clusões dos relatórios de auditoria junto com as 
informações sobre outras irregularidades que ele 
descobriu.  O protesto público resultante fez com 
que a administração distrital tomasse ação – e vários 
oficiais das lojas foram eventualmente suspensos 
das suas funções. 

Em 2008, a Fundar, uma organização da sociedade 
civil (CSO) no México, colaborou com outras CSOs 
para lançar um banco de dados online sobre subsí-
dios agrícolas no México, o qual oferece acesso rá-
pido e fácil aos dados do governo sobre “quem obtém 
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o que” dos programas de subsídios agrícolas do 
país.  O banco de dados de subsídios agrícolas 
trouxeram à tona um problema chave:  a forma 
pela qual os fundos eram distribuídos.  Apesar 
de muitos programas de subsídios agrícolas 
alegarem que têm como alvo os fazendeiros 
mais necessitados, na realidade um pequeno 
grupo de fazendeiros ricos capturou a vasta 
maioria dos fundos de subsídio ao longo do 
tempo (os principais 10 por cento dos recipien-
tes – a maioria fazendeiros ricos – receberam 
mais de 50 por cento dos fundos).   Armado 
com essa prova, a Fundar pode levantar essas 
questões e criar um debate público sobre a 
política de subsídios agrícolas em um mo-
mento em que a crise alimentar mundial já 
estava estimulando questionamentos sobre 
ela.  Respondendo ao debate público sobre seu 
programa de subsídios, o governo mexicano 
implementou importantes reformas para 
limitar pagamentos individuais e aumentar 
o valor fornecido aos fazendeiros menores.  
Oficiais públicos responsáveis por operações 
do programa foram questionados formalmente 
no Senado Mexicano e vários foram retira-
dos do cargo.  O governo também começou 
a implementar medidas desenvolvidas para 
retomar o controle sobre a distribuição desses 
fundos, garantindo que fundos do programa 
chegassem aos beneficiários pretendidos.2  

Esses exemplos da Índia e do México demon-
stram como o público e CSOs podem usar 
informações disponíveis através de práticas de 
orçamento aberto para aprimorar a prestação 
de serviços públicos e como recursos públicos 
são gerenciados.  O acesso a informações or-
çamentárias podem ser especialmente crítico 
para comunidades pobres e desavantajadas.  
Essas comunidades normalmente contam 
com o governo para serviços, mas suas vozes 

2 O exemplo da Fundar será publicado no web site da IBP 
como parte uma série de estudos de caso sobre o impacto re-
alizado por grupos da sociedade civil que estão monitorando 
orçamentos do governo.

CAIXA 1. 

Testando o Acesso  
dos Cidadãos a Dados  
Orçamentários nas Metas 
de Desenvolvimento para 
o Milênio 
Em 2010, uma coalizão das organizações da sociedade 

civil ao redor do mundo colocou o acesso a informações 

orçamentárias sob teste submetendo as mesmas seis 

questões aos seus governos nacionais.  As solicitações 

de informações buscavam dados orçamentários práticos 

sobre o quanto os governos estão investindo em inter-

venções chaves relativas ao cumprimento das Metas de 

Desenvolvimento para o Milênio, como saúde materna e 

proteção ambiental.  As solicitações também perguntaram 

quanto os governos recebem ou doam no auxílio para o 

desenvolvimento internacional. 

Pesquisadores em 80 países enviaram cargos aos seus 

Ministérios da Saúde, Fazenda, Meio Ambiente, e outros, 

procurando diligentemente solucionar suas solicitações 

iniciais quando respostas não foram fornecidas.  Após sete 

meses e mais de 1000 cartas, telefonemas e visitas aos 

ministérios, apenas um país, a Nova Zelândia, forneceu 

informações que responderam substancialmente todas 

as seis perguntas.  Os 79 governos restantes ignoraram 

as solicitações, recusaram-se em fornecer uma resposta, 

falharam em responder a algumas das perguntas embora 

respondessem outras ou forneceram apenas alguns dos dados 

orçamentários solicitados ao responderem a perguntas. 

Esse exercício demonstra as dificuldades que os ci-

dadãos enfrentam no acesso a dados orçamentários dos 

seus governos e faz um forte argumento para governos 

publicarem pró-ativamente informações orçamentárias 

abrangentes, pontuais e úteis.    

ɆɆ Para obter mais informações e resultados de países, 

visite http://www.internationalbudget.org/cms/index.

cfm?fa=view&id=3653. 
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são frequentemente ignoradas por aqueles que 
estão no poder.  

Além dos seu impacto sobre a governança, a 
transparência orçamentária pode beneficiar países 
financeiramente. Estudos mostram que países que 
têm orçamentos mais transparentes têm a tendência 
de ter melhor acesso a mercados financeiros inter-
nacionais e custos de empréstimos mais baixos.  
Inversamente, em pelo menos alguns países (como a 
Grécia), uma falta de transparência e de supervisão 
eficiente da vulnerabilidade do débito do governo 
e déficits a choques externos contribuíram para a 
recente crise econômica.

A transparência orçamentária ampliada também é 
essencial para monitorar o progresso para realizar 
compromissos de desenvolvimento internacional, 
como as Metas de Desenvolvimento para o Milênio 
das Nações Unidas.  Recentemente, a Parceria 
Internacional de Orçamento (IBP) e seus parceiros 
solicitaram informações orçamentárias específicas 
de 80 governos sobre gastos relacionados às MDG 
e recursos de auxílio.  A IBP e seus parceiros obti-
veram muito pouco dos dados orçamentários que 
eles buscaram (ver Caixa 1).  Na verdade, não há 
requisitos para que governos relatem sistemati-
camente essas informações à ONU como parte do 
processo das MDG.  Mas sem acesso a esses dados 
orçamentários básicos, não é possível para a socie-
dade civil, ou mesmo para a ONU e organizações 
doadoras, analisar precisamente o status dos pro-
gramas governamentais destinados a suportarem 
a realização das MDGs. 

Por fim, a transparência em orçamentos gover-
namentais é a chave para uma série de outras 
discussões de desenvolvimento e governança.  
Embora o acesso a informações sobre gastos seja 
especialmente importante para essas discussões, 
algumas estão focadas em maior transparência 
nos fundos que fluem para tesouros do governo. 
Existem várias discussões em curso que estão 
considerando este assunto.

ɆɆ A Iniciativa da Transparência em Indústrias 
Extrativas (EITI) está trabalhando para ex-
pandir a transparência do governo referente 
a rendimentos gerados da venda de minerais e 
hidrocarbonetos.

ɆɆ A Iniciativa de Transparência da Ajuda 
Internacional (IATI) requer relatórios trans-
parentes de assistência de doadores a países 
receptores. 

ɆɆ As discussões sobre mudança climática fre-
quentemente focam nos fundos necessários 
para suportar a transição de países em desen-
volvimentos em economias de baixo carboneto, 
e como garantir que esse fluxo de fundos seja 
transparente.  

Mas, o que acontece quando esses fundos che-
gam aos tesouros nacionais? Dado o alcance e 
os impactos em potencial de como os governos 
gerenciam e supervisionam o uso de recursos pú-
blicos, a comunidade internacional deve focar na 
transparência orçamentária. A produção de dados 
pontuais, abrangentes, precisos e acessíveis sobre 
orçamentos governamentais é uma meta crítica que 
precisa estar na agenda dos governos, instituições 
de desenvolvimento e a sociedade civil. Neste 
relatório, a IBP mostra os passos coletivos que 
podem ser tomados para enfim alcançar essa meta.    

A Pesquisa do Orçamento Aberto 

A IBP e seus parceiros de pesquisa ao redor do 
mundo estão comprometidos com a idéia de que 
sistemas de orçamento aberto são essenciais para 
criar sociedades livres e justas nas quais o público 
tem autonomia e poder de decisão com o conhe-
cimento de como o seu governo está gerenciando 
seus recursos.  Os cidadãos podem usar esse conhe-
cimento para manter seu governo responsável pela 
coleta e uso de fundos públicos com eficiência e para 
influenciar políticas que melhoram os serviços que 
eles recebem - e assim a qualidade de suas vidas.  
A IBP formulou a Pesquisa do Orçamento Aberto 
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tendo essa idéia em mente.  Para promover maior 
abertura em sistemas orçamentários de governos 
nacionais, a pesquisa documenta as práticas orça-
mentárias atuais de governos, estabelece normas 
para sistemas orçamentários transparentes, par-
ticipativos e responsáveis e identifica países em 
contextos variáveis e com diferentes características 
que estão cumprindo ou no caminho para cumprir 
essas normas.  

A Pesquisa do Orçamento Aberto é um conjunto de 
dados exclusivo e valioso pelas seguintes razões:

ɆɆ é a única medida independente e comparativa da 
transparência orçamentária em todo o mundo;  

ɆɆ é publicada regularmente em intervalos de 
dois anos e cobre o mesmo conjunto de países 
(embora novos países sejam acrescentados em 
cada rodada); e

ɆɆ usa critérios internacionalmente aceitos para 
avaliar a transparência e a responsabilidade do 
orçamento de cada país.

O primeiro relatório da IBP usando a Pesquisa do 
Orçamento Aberto examinou 59 países em 2006. 
Uma segunda aplicação da Pesquisa em 2008 
examinou 85 países (incluindo os 59 países que 
foram avaliados em 2006).  Os resultados dessas 
pesquisas anteriores podem ser encontrados no 
web site da IBP no endereço www.openbudget-
index.org.  A Pesquisa de 2010 acrescenta nove 
países – Chile, Eslováquia, Espanha, Iraque, Itália, 
Mali, Moçambique, Portugal e Timor Leste – aos 
85 que foram avaliados em 2008.  

A Pesquisa do Orçamento Aberto usa critérios desen-
volvidos pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) 
no seu Código de Boas Práticas em Transparência 
Fiscal, a Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) nas suas 
Melhores Práticas para Transparência Orçamentária 
e a Organização Internacional de Instituições 
Supremas de Auditoria (INTOSAI) na sua Declaração 

de Lima das Diretrizes sobre Preceitos de Auditoria.  
Embora a grande maioria de indicadores usados 
na Pesquisa do Orçamento Aberto recorrerem a 
essas diretrizes internacionais, a IBP acha que 
essas diretrizes falham ao tratar determinadas 
questões de orçamento aberto, principalmente 
aquelas relacionadas à participação do público, 
em detalhes adequados.  Portanto, a Pesquisa do 
Orçamento Aberto avalia algumas questões que 
não são discutidas nas diretrizes publicadas pelo 
FMI, OCDE ou INTOSAI, incluindo:

ɆɆ a extensão e a natureza das audiências públicas 
organizadas pelos poderes legislativos durante 
as discussões orçamentárias;

ɆɆ a extensão e a natureza de consultas públicas 
realizadas pelo executivo quando está formu-
lando o orçamento nacional;

ɆɆ se as instituições supremas de auditoria (SAIs) 
têm mecanismos de comunicação formal através 
dos quais elas solicitam e recebem reclamações e 

CAIXA 2. 

O FMI e os Orçamen-
tos Cidadãos
Orçamentos Cidadãos não eram parte de nen-
huma diretriz internacional quando a Pesquisa 
do Orçamento Aberto foi formulada, mas a IBP os 
incluiu na pesquisa e os promove há mais de uma 
década.  Em 2007, o Fundo Monetário Internacional 
(FMI) revisou seu Código sobre Transparência 
Fiscal para recomendar a publicação de versões 
simplificadas e populares do orçamento oficial (ou 
seja, Orçamentos Cidadãos).  O FMI também de-
senvolveu um documento preliminar de discussões 
que inspira-se amplamente nas recomendações da 
Pesquisa do Orçamento Aberto da IBP e fornece 
diretrizes sobre como os governos podem desen-
volver relatórios de Orçamentos Cidadãos.
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sugestões do público para auxiliar na formulação 
e condução de programas de auditoria;

ɆɆ se dados orçamentários simplificados estão 
disponíveis ao público através de um Orçamento 
Cidadão, resumos de todos os relatórios de 
orçamento e de auditoria e glossários orçamen-
tários, etc.; e 

ɆɆ a abrangência dos dados orçamentários pub-
licados, especificamente sobre políticas e pro-
gramas destinados a beneficiarem populações 
empobrecidas.

A Pesquisa do Orçamento Aberto não é uma pesquisa 
de opinião ou percepções.  Os dados da Pesquisa são 
compilados de um questionário que é preenchido 
para cada país por especialistas orçamentários 
independentes que não são associados ao governo 
nacional.  Na Pesquisa de 2010, esses especialistas 
preencheram as 123 questões de múltipla escolha 
do questionário com base no estado factual da 
transparência orçamentária nos seus países em 15 
de setembro de 2009. Como resultado, relatórios e 
documentos orçamentários nacionais publicados 
após essa data – e quaisquer outros desenvolvim-
entos no sistema ou práticas orçamentárias de um 
país ocorrendo após essa data - não foram consid-
erados na Pesquisa do Orçamento Aberto 2010.

O questionário preenchido de cada país foi então 
analisado de forma independente por dois especial-
istas anônimos que também não tinham associação 
com governo. Além disso, a IBP convidou o governo 
nacional de 88 dos países cobertos na Pesquisa de 
2010 para comentarem o questionário preenchido 
para aquele país. Aproximadamente metade desses 
países comentou seus resultados; seus comentários 
são fornecidos nas versões dos questionários dos 
países publicadas no web site da IBP.

Os membros da equipe da IBP analisaram os re-
sultados de cada país verificando as citações e 
comentários fornecidos pelos pesquisadores para 
justificarem a pontuação para cada questão.  Além 

disso, membros da equipe da IBP avaliaram os 
comentários dos seus colegas analistas e os comen-
tários dos governos (quando fornecidos dentro do 
período de tempo solicitado) e determinaram a 
resposta final em consulta com os pesquisadores.  
Essas determinações foram feitas após considerar 
esses fatores como fator de comparação de dados 
entre países e consistência nas hipóteses usadas 
por pesquisadores para responderem as questões. 

O Índice do  
Orçamento Aberto
Noventa e duas das 123 questões no questionário 
da Pesquisa do Orçamento Aberto perguntam 
sobre a disponibilidade ao público, pontualidade 
e abrangência dos relatórios orçamentários 
de um país.  As pontuações atribuídas a essas 
92 questões são usadas para determinar uma 
pontuação da transparência geral para cada 
país pesquisado.  Essas pontuações são então 
compiladas para criar classificações objetivas 
do nível relativo de transparência de cada país, 
o que constitui o Índice do Orçamento Aberto 
(OBI).  As outras questões da pesquisa avaliam 
a força e a eficiência de poderes legislativos e 
SAIs em cada país estudado.

Práticas orçamentárias modernas requerem que 
governos publiquem oito documentos chaves e 
básicos durante o ano orçamentário de um país.  
Esses documentos cobrem diferentes etapas 
no ciclo orçamentário e fornecem informações 
sobre planos e resultados orçamentários e são 
o foco do Índice do Orçamento Aberto.  

Os Oito Documentos Orçamentários Chaves

Durante a formulação orçamentária, o executivo 
deve emitir dois documentos com o intervalo de 
pelo menos um mês entre eles: a Declaração Pré-
Orçamentária que apresenta as hipóteses usadas 
no desenvolvimento do orçamento como receita 
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CAIXA 3. 

A Crise de Débito  
Grega e seu Processo 
Orçamentário

Inadequações no sistema orçamentário da 
Grécia contribuíram para a sua recente crise de 
débito.  Um artigo no Jornal sobre Orçamentos 
da OCDE descobriu que “o saldo orçamentário 
relatado da Grécia foi afetado por gastos mili-
tares fora do orçamento e excedentes super-
estimados em fundos de previdência social”.  
De modo semelhante, o débito e os níveis de 
déficit relatados foram analisados quase to-
dos os anos desde 2000, frequentemente por 
valores significativos, e seus governos ficaram 
sob críticas severas pela imprecisão das suas 
estimativas e divulgação (Eurostat, 2004).  
Essas falhas nos seus relatórios orçamentários 
permitiram que a Grécia se juntasse ao Euro 
em 2001, porque relatava de modo inadequado 
seus números de déficit fiscal, alegando um 
déficit orçamentário em 1999 que era menor 
do que três por cento (uma condição necessária 
a ser satisfeita por países que querem se jun-
tar à moeda comum) quando na verdade, seu 
déficit orçamentário superava essa meta em 
uma margem substancial (BBC News, 2004).  
Estudos também indicaram que a Grécia tem 
instituições de supervisão fracas, incluindo 
seu poder legislativo.  Tudo indica que essa 
fraqueza permitiu que algumas outras falhas 
no sistema continuassem 

A Grécia não foi um dos países incluídos na 
Pesquisa do Orçamento Aberto 2010. Alguns 
dos problemas identificados acima, como a 
fraca supervisão legislativa, teriam sido ilus-
trados pela pesquisa.  No entanto, muitos dos 
problemas relacionam-se à imprecisão das 

informações relatadas e à necessidade contínua 
de revisões posteriores, o que não teria sido 
diretamente capturado pela Pesquisa.

ɆɆ As informações apresentadas aqui foram reti-
radas das seguintes fontes: BBC News, “Greece 
Admits Funding Euro Entry,” Novembro 
de 2004. (http://news.bbc.co.uk/2/ hi/
business/4012869.stm); Eurostat, “Report 
by Eurostat on the Revision of the Greek 
Government Deficit and Debt Figures,” 
União Européia. 2004. (http://epp.eurostat. 
ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/GREECE/ 
EN/GREECE-EN.PDF); Hawkesworth, Ian; 
Daniel Bergvall; Richard Emery; e Joachim 
Wehner, “Budgeting in Greece,” Jornal sobre 
Orçamentod da OCDE, Volume 2008/3. (http:// 
www.oecd.org/dataoecd/59/20/42007249. 
pdf ); e Departamento de Assuntos Fiscais 
do FMI, “Greece: Report on Observance of 
Standards and Codes – Fiscal Transparency 
Module,” Relatório dos Países do FMI No. 
06/49. (http://www.imf.org/external/pubs/ 
ft/scr/2006/cr0649.pdf ).
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esperada, gastos e níveis de débito e as amplas alo-
cações entre setores; e a Proposta Orçamentária do 
Executivo que apresenta a declaração detalhada do 
governo das políticas e prioridades que pretende 
perseguir no próximo ano orçamentário, incluindo 
alocações específicas para cada ministério e agência.

O Orçamento Promulgado é o documento legal que 
autoriza o executivo a implementar as medidas 
políticas que o orçamento contém.  O Orçamento 
Promulgado é publicado pelo legislativo depois 
que ele aprova (algumas vezes, com emendas) a 
proposta apresentada a ele pelo executivo.  

Há dois documentos de análise que os governos 
devem publicar durante o curso da execução do 
orçamento.  Primeiro, o executivo deve emitir men-
salmente ou trimestralmente Relatórios durante o 
Ano-Exercício sobre rendimentos cobrados, gastos 
feitos e débito incorrido.  Segundo o executivo deve 
publicar uma Revisão Semestral para os primeiros 
seis meses do ano orçamentário para discutir 
quaisquer mudanças em hipóteses econômicas 
que afetam políticas orçamentárias aprovadas. 

Após o final do ano orçamentário, o executivo deve 
publicar um Relatório de Final de Ano resumindo 
a situação financeira no final do ano fiscal; esse 
relatório deve incluir uma atualização sobre o 
progresso feito na realização das metas políticas 
do Orçamento Homologado.  Boas práticas orça-
mentárias também requerem que um órgão que 
seja independente do executivo, a SAI, emita um 
Relatório de Auditoria cobrindo todas as atividades 
realizadas pelo executivo. 

Porque esses documentos orçamentários são técni-
cos nos seus conteúdos, a IBP também recomenda 
que os governos publiquem versões simplificadas 
que são facilmente acessíveis para um público 
amplo.  Essas versões populares do orçamento são 
chamadas de Orçamento Cidadão.3  

3 Para os objetivos da Pesquisa do Orçamento Aberto, a IBP apenas 
requer a publicação de versões simplificadas da Proposta Orçamentária 
do Executivo ou do Orçamento Promulgado como Orçamentos 
Cidadãos.

Calculando as Pontuações e Classificações do OBI

A cada uma das 92 questões usadas para construir 
o OBI é atribuído o mesmo peso ao calcular a pon-
tuação do OBI para um país.  O número de questões 
para cada um dos oito documentos avaliados, no 
entanto, é diferente.  (Se um documento não está 
publicamente disponível, então automaticamente 
todas as questões pertencentes a esse documento 
se   atribui uma pontuação zero.)  Como resultado 
desse sistema de pontuação, alguns documentos 
orçamentários carregam um peso maior do que 
outros.  Por exemplo, 58 das 92 perguntas usadas 
para construir o OBI são relativos à Proposta 
Orçamentária do Executivo, então se um país não 
publica esse documento, ele obtém uma pontuação 
de zero em todas as 58 questões e sua pontuação 
no OBI está propensa a ser muito baixa.  A ênfase 
sobre a Proposta Orçamentária do Executivo deve-
se ao fato de que essa é o documento de políticas 
econômicas mais importante do governo.  Para os 
documentos restantes, há entre uma e 10 questões.    

O OBI avalia a transparência orçamentária no 
nível de governo nacional ou federal.  Ele avalia a 
abrangência de informações pertencentes a ren-
dimentos do governo, gastos e débito, bem como 
dados relacionados a desempenho em objetivos 
orçamentários e a realização real desses objetivos.

A análise da IBP do Índice do Orçamento Aberto 
coloca um país entre uma de cinco categorias 
com base na pontuação geral do OBI para o país.  
Países recebendo uma pontuação entre 81 e 100 
são categorizados como fornecendo informa-
ções abrangentes sobre seus orçamentos; aqueles 
pontuando entre 61 e 80 são categorizados como 
fornecendo informações significativas sobre seus 
orçamentos; aqueles pontuando entre 41 e 60,  
algumas informações sobre seus orçamentos; 
aqueles pontuando entre 21 e 40, informações  
mínimas sobre seus orçamentos; e aqueles  
pontuando entre 0 e 20 são categorizados como 
fornecendo informações limitadas ou nenhuma 
informação sobre seus orçamentos.
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O OBI não avalia sistemas orçamentários sub-
nacionais, questões de aquisições ou quaisquer 
informações fornecidas fora dos oito documentos 
chaves por instituições fora do orçamento e em-
presas de propriedade do estado.  O OBI também 
não avalia diretamente a precisão das informações 
contidas em relatórios orçamentários – se as in-
formações fornecidas estão corretas - ou o grau 
para o qual orçamentos do governo são corretos 
e tratam das necessidades do seu povo. 

Força das Instituições de Supervisão

Além de avaliar a transparência, a Pesquisa do 
Orçamento Aberto examina a eficiência da super-
visão prestada pelos poderes legislativos e SAIs e as 
oportunidades para engajamento público na tomada 
de decisão e monitoramento orçamentários.  Vinte 
e duas das 123 questões na Pesquisa avaliam como 
o legislativo e a SAI contribuem para transparência 
orçamentária e prestação de contas em um país.4  

A pontuação média recebida em questões relativas 
a legislativos e SAIs são usadas para calcular uma 
pontuação de “força” para cada instituição.  Essas 
medidas de força institucional devem ser usadas 
apenas como dados indicativos, porque o conjunto 
de dados das questões sobre o legislativo e as SAIs 
não é tão abrangente quanto os dados sobre questões 
de acesso do público a informações.   

Mais detalhes sobre a metodologia usada pela IBP 
para concluir a Pesquisa do Orçamento Aberto e 
compilar o OBI estão disponíveis no web site da IBP.  

Determinando a Disponibilidade ao Público

Para ser considerado publicamente disponível na 
Pesquisa do Orçamento Aberto, um documento 
precisa satisfazer dois critérios básicos:

4 Quatorze questões na Pesquisa do Orçamento Aberto não são usadas 
para construir o OBI nem para calcular a “força” dos legislativos e 
SAIs. Essas questões estão em problemas orçamentários diversos 
que a IBP decidiu não analisar para este relatório.

ɆɆ ele deve ser publicado dentro de um período 
de tempo razoável pela instituição ou agência 
responsável por produzir o documento; e

ɆɆ ele deve estar disponível a custo mínimo para 
qualquer pessoa que deseje acessar o documento 
(ou seja, o governo não deve disponibilizar docu-
mentos seletivamente ou apenas a determinados 
indivíduos ou grupos).

A Pesquisa do Orçamento Aberto especifica o 
período de tempo no qual cada um dos oito docu-
mentos orçamentários que avalia deve ser liberado.  
Diretrizes publicadas pelo FMI e pela OCDE reco-
mendam boas ou melhores práticas para quando 
os diferentes documentos orçamentários  devem 
ser publicados pelos governos.  A Pesquisa do 
Orçamento Aberto recorre a essas diretrizes, mas 
também reconhece que nem todos os países atual-
mente estão em posição para satisfazê-las.  Portanto, 
a Pesquisa do Orçamento Aberto diferencia entre 
aqueles governos que estão publicando documentos 
dentro de um período de tempo razoável e aqueles 
que estão publicando documentos muito depois 
do período de liberação recomendado, tornando 
o acesso público a esses documentos quase insig-
nificante.  Assim, por exemplo, embora diretrizes 
de melhores práticas recomendem que o Relatório 
de Final de Ano e o Relatório de Auditoria devam 
ser publicados dentro de seis meses do final do ano 
orçamentário, a Pesquisa do Orçamento Aberto 
permite um mínimo de dois anos, dentro dos quais 
esses documentos devem ser publicados para serem 
considerados como publicamente disponíveis.  
Uma lista completa de períodos de tempo para que 
cada um dos oito relatórios orçamentários chaves 
esteja disponível no Guia para o Questionário do 
Orçamento Aberto 2010 no web site da IBP (ver 
Caixa 4). 

Avaliar se um documento está gratuitamente dis-
ponível para qualquer pessoa que deseje acessá-lo 
pode ser uma tarefa complicada para alguns dos 
pesquisadores e colegas analistas trabalhando na 
Pesquisa do Orçamento Aberto.  Quando um gov-
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A Pesquisa do Orçamento Aberto 2010 está 
publicada no web site da IBP no endereço 
www.openbudgetindex.org.  Além do relatório 
da Pesquisa 2010, o web site contém vários 
outros recursos.  Eles incluem:

ɆɆ questionários preenchidos e relatórios 
resumos dos países para todos os 94 países;

ɆɆ tabelas de dados com análise dos resultados 
da Pesquisa;

ɆɆ um guia para o questionário;

ɆɆ um banco de dados em Excel das respostas 
à Pesquisa;

ɆɆ Classificações do OBI para todos 94 países;

ɆɆ um comunicado à imprensa dos resultados 
da Pesquisa;

ɆɆ um relatório sobre a metodologia usada 
para concluir a Pesquisa, e

ɆɆ uma lista dos pesquisadores para cada um 
dos 94 países.

O web site contém informações semelhantes 
para as pesquisas de 2006 e 2008.  Além disso, 
o web site contém outras informações sobre 
transparência orçamentária, incluindo:

ɆɆ um manual sobre transparência orçamen-
tária descrevendo as informações que de-
vem estar contidas nos oitos documentos 
orçamentários chaves;

ɆɆ estudos de caso sobre como grupos da so-
ciedade civil usam com sucesso relatórios 
orçamentários para monitorar orçamentos 
do governo;

ɆɆ produtos multimídia, incluindo vídeos, pod-
casts e outros produtos de áudio (incluindo 
a popular música do OBI); 

ɆɆ uma descrição da Iniciativa de Orçamento 
Aberto, incluindo outros projetos apoiados 
pela Iniciativa; e

ɆɆ informações sobre um programa da IBP que 
está prestando assistência técnica gratuita 
a governos nacionais sobre questões de or-
çamento aberto (www.internationalbudget.
org/what-we-do/mentoring-gov-program/).

Vários outros recursos sobre o trabalho or-
çamentário da sociedade civil e informações 
sobre os relatórios anuais da IBP e financia-
mentos podem ser acessados no endereço 
www.internationalbudget.org.  Você também 
pode inscrever-se para receber a e-newsletter 
a cada dois meses no web site.

CAIXA 4. 

Recursos Online da Pesquisa do Orçamento Aberto
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erno disponibiliza seus relatórios orçamentários 
no(s) web site(s) da(s) agência(s) pertinente(s) 
responsável(is) por produzir esses relatórios, 
normalmente o Ministério da Fazenda ou Tesouro, 
e as datas de liberação dos relatórios estão clara-
mente identificadas (e caem dentro do período de 
tempo especificado), não há ambiguidade sobre a 
disponibilidade pública do documento.  

Muitos casos não são tão objetivos.  Por exemplo, 
enquanto a maioria dos governos avaliados na 
Pesquisa do Orçamento Aberto 2010 disponibi-
liza a maioria dos seus relatórios orçamentários 
publicados na Internet, em alguns casos, os gov-
ernos apenas disponibilizam cópias impressas 
desses documentos.  Em outros casos, não fica 
claro quando o documento orçamentário foi car-
regado no web site do governo, de modo que é difícil 
avaliar se o documento foi lançado publicamente 
dentro do período de tempo usado pela Pesquisa 
do Orçamento Aberto.  

Alguns exemplos de barreiras para acessar docu-
mentos orçamentários em países incluídos na 
Pesquisa do Orçamento Aberto 2010 estão de-
scritos abaixo.  Apesar dessas barreiras, todos os 
documentos referenciados foram tratados como 
publicamente disponíveis pela Pesquisa.

ɆɆ No Quênia, a Proposta Orçamentária do 
Executivo está disponível mediante o pagamento 
de aproximadamente US$ 125. Esse documento 
não é publicado no web site do governo, no en-
tanto, cópias do documento estão disponíveis 
gratuitamente em bibliotecas públicas e em 
balcões de informações públicos em todo o país.

ɆɆ Em Zâmbia, a Proposta Orçamentária do 
Executivo está disponível mediante o paga-
mento de US$50. Mas cópias dessa proposta são 
escassas e algumas vezes não estão disponíveis 
nem mesmo para compra por aqueles que po-
dem pagar essa taxa.  A Proposta Orçamentária 
do Executivo não é publicada em nenhum web 
site do governo.  

ɆɆ Em Mali, cópias impressas dos documentos 
orçamentários podem ser examinadas sem 
custo em uma biblioteca pública nacional, mas 
qualquer pessoa que deseje ter uma cópia pes-
soal deve pagar o custo para fotocopiá-la.  Uma 
vez que a Proposta Orçamentária do Executivo e 
documentos orçamentários de suporte em Mali 
abrangem mais de 1000 páginas, fotocopiar es-
ses documentos na sua integridade pode custar 
mais de US$100 – em um país com uma renda 
per capita de aproximadamente US$ 1.200. Esses 
documentos não são publicados em nenhum 
web site do governo.  

ɆɆ Em Malawi, a Proposta Orçamentária do 
Executivo está disponível gratuitamente no 
gabinete do Ministério da Fazenda no dia em 
que o orçamento é apresentado ao legislativo.  
No entanto, normalmente não há cópias sufici-
entes do documento para satisfazer a demanda.  
A Proposta Orçamentária do Executivo não 
é publicada em nenhum web site do governo.  

ɆɆ Na Albânia, a Proposta Orçamentária do 
Executivo é publicada no web site do Ministério 
da Fazenda quando o documento é apresentado 
ao legislativo.  No entanto, o ministério retira o 
documento do seu web site quando o orçamento 
é homologado em lei e não arquiva Propostas de 
anos anteriores.  

ɆɆ Na Mongólia, a SAI publica Relatórios de 
Auditoria no seu web site, no entanto, o web 
site não estava funcionando há quase um ano 
durante o período de levantamento da Pesquisa.  

A IBP acredita que muitos desses problemas não 
existiriam se governos simplesmente publicassem 
documentos orçamentários nos seus web sites (e 
garantissem que esses web sites funcionassem 
apropriadamente).

Embora a Pesquisa do Orçamento Aberto 2010 
registre todos os documentos dos exemplos apre-
sentados acima como “disponíveis”, alguns estão 
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claramente mais “disponíveis” do que outros.  
Em rodadas futures da Pesquisa, a IBP pretende 
estabelecer e aplicar critérios mais refinados em 
relação ao que constitui “disponibilidade pública” 
para garantir que todas as nuances acerca de dis-
ponibilidade sejam capturadas e para garantir 
comparabilidade verdadeira entre países sobre essa 
questão.  É possível que uma vez que esses critérios 
são estabelecidos, os países que continuam a seguir 
práticas como aquelas citadas acima podem não ser 
pontuados como fazendo com que determinados 
documentos sejam “publicamente disponíveis”.

Estrutura deste Relatório

O restante deste relatório é dividido nos seguintes 
capítulos.  O capítulo dois apresenta os resulta-
dos gerais para o ano mais recente examinado.  O 
capítulo três discute as mudanças nas pontua-
ções do OBI entre as três aplicações da Pesquisa 
do Orçamento Aberto.  O capítulo quatro avalia 
a força relativa dos legislativos e SAIs e as opor-
tunidades disponíveis ao público para participar 
na tomada de decisões orçamentárias.  O capítulo 
cinco apresenta recomendações para medidas 
que podem levar a aprimoramentos imediatos na 
transparência orçamentária, bem como aquelas 
que podem começar imediatamente, mas que 
podem apenas render resultados no prazo mais 
longo.  O Anexo A oferece perfis resumidos das 
mudanças que ocorreram em vários países nos quais 
a transparência aumentou significativamente, ou 
se deteriorou, ao longo dos últimos anos. •  

CAPÍTU-

LO DOIS:  
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Resultados para o  
Índice do Orçamento 

Aberto 2010
Este capítulo relata os resultados do OBI para 2010 e é composto de quatro partes:
I. As pontuações gerais no OBI 2010 que os países receberam

A Pesquisa do Orçamento Aberto 2010 revela que o 
público na maioria dos 94 países avaliados teve acesso 
limitado mesmo a informações básicas sobre a receita 
e gastos dos seus governos e, portanto, capacidade 
limitada para entender ou influenciar as prioridades 
orçamentárias dos seus governos.  

A pontuação média no OBI 2010 dos países pesquisados 
foi 42. Em outras palavras, em média, a maioria dos 
países forneceu menos da metade das informações 
orçamentárias necessárias para serem transparentes.

A Tabela 1 divide os países nas cinco categorias 
do OBI e mostra:  

ɆɆ Apenas 20 dos 94 países (21 por cento) incluídos na 
Pesquisa do Orçamento Aberto 2010 forneceram 
aos seus cidadãos dados orçamentários suficientes 
para possibilitar que eles desenvolvessem uma 
análise abrangente e compreensão dos seus orça-
mentos nacionais.  Esses são os países fornecendo 
quantidades significativas ou abrangentes de 
informações.

II. Exemplos ilustrativos dos tipos de informações orçamentárias que os governos 
falham em disponibilizar.

III. Uma visão mais profunda em quão bem os países conseguiram fazer seus oitos 
documentos orçamentários avaliados pela Pesquisa, focando em se os  
documentos foram publicados

IV. Uma análise de como várias características dos países, como seus níveis de ajuda 
ou sua dependência de hidrocarbonetos para receitas, correspondem às suas  
pontuações no OBI 2010 

Pontuações Gerais Revelam Falta de Transparência Orçamentária
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ɆɆ Muitos dos países fornecendo a maioria das in-
formações orçamentárias são países ocidentais 
desenvolvidos, mas eles também incluem a África 
do Sul, que recebeu a pontuação mais alta no OBI 
2010.  Também vale a pena observar que países 
de renda relativamente baixa - como a Índia, o 
Sri Lanka e a Ucrânia - forneceram informações 
significativas.

ɆɆ Cerca de um terço dos países (33 dos 94) estudados 
fornece algumas informações, pontuando entre 
41 e 60 no OBI.  O sistema orçamentário nesses 
países não deve ser considerado fechado, mas eles 
realmente precisam melhorar consideravelmente 
antes que a discussão pública real e compreensão 
das políticas e prioridades orçamentárias possam 
acontecer.

ɆɆ Alguns países desenvolvidos nessa categoria – como 
a Itália e Portugal – poderiam ter sido esperados 
como tendo sistemas orçamentários mais abertos.  
Há também algumas surpresas positivas nessa 
categoria, incluindo a Mongólia, que em um curto 
período de tempo passou de um país que fornecia 
informações orçamentárias limitadas a um país 
que fornece informações muito mais abrangentes 
(sua pontuação ficou pouco atrás de colocá-la na 
categoria de “informações significativas”).

ɆɆ Em uma pluralidade de países (41 dos 94), a quan-
tidade de informações fornecidas é gravemente 
inadequada.  Isso inclui 19 países nos quais apenas 
informações mínimas são fornecidas, bem como 
22 países nos quais informações orçamentárias 
escassas – poucas a nenhuma – são fornecidas.  Em 
21 desses 22 países, a Proposta Orçamentária do 
Executivo não é sequer liberada.  Esses 22 países são 
Argélia, Bolívia, Burkina Faso, Camboja, Camarões, 
República do Chad, China, República Democrática 
do Congo, República Dominicana, Guiné Equatorial, 
Fiji, Honduras, Iraque, Quirguistão, Níger, Nigéria, 
Ruanda, São Tomé e Príncipe, Arábia Saudita, Sudão 
e Vietnã.  Três desses países (Guiné Equatorial, São 
Tomé e Fiji) não publicam nenhuma informação 
relativa a orçamento avaliada pelo OBI. 

Muitos dos países nessas categorias podem não ser 
surpresas porque são países onde questões de gover-
nança são frequentemente assinaladas.  Mas alguns, 
como a China, o país mais populoso do mundo, ou 
a Arábia Saudita, um país de renda relativamente 
alta, claramente têm a capacidade institucional ou 
os recursos para fornecerem mais informações orça-
mentárias se eles optassem por assim fazê-lo. Além 
disso, países como a Ruanda (que muitos especialistas 
citam como um modelo para desenvolvimento) e a 
Nigéria rica em petróleo poderiam criar a expectativa 
de  serem melhores em transparência orçamentária e 
do recém-democrático Iraque poderia se esperar que 
fosse pelo menos tão bem quanto o recém-democrático 
Afeganistão.

Principais Categorias de 
Informações Faltando

A natureza das informações que documentos 
orçamentários do governo falham em fornecer 
frequentemente são significativas.  Por exemplo, 
quase metade da população mundial – mais de três 
bilhões de pessoas – vivem com menos de US$2.50 
por dia.  Para essas pessoas, o orçamento do seu 
país tem uma função re-distribuidora para tratar 
da pobreza.  Mas apenas 17 dos 94 países avaliados 
no OBI 2010 fornecem informações abrangentes 
sobre políticas destinadas a aliviar a pobreza e 
muitos desses são países nos quais apenas uma 
pequena parte da população sofre de pobreza aguda.

Frequentemente, faltam nos orçamentos do governo 
não apenas dados sobre programas contra a po-
breza, mas também outras informações que podem 
explicar a relação entre o orçamento do governo e 
sua política e metas macroeconômicas.  Além disso, 
dados sobre produtos e resultados esperados e alca-
nçados normalmente estão faltando nos relatórios 
orçamentários; essas informações são importantes 
para aqueles que têm interesse no monitoramento 
do impacto do orçamento.   
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Além disso, há muito pouca transparência sobre 
atividades que ocorrem “fora do orçamento”.  Fundos 
extra-orçamentários são transações do governo que 
não são normalmente gerenciadas através do processo 
orçamentário anual e não estão sujeitas ao mesmo 
nível de relatórios, regulamentação ou auditoria de 

outras transações públicas.  No entanto, diretrizes 
de melhores práticas recomendam que informa-
ções sobre esses fundos devem ser fornecidas no 
orçamento.  Fundos extra-orçamentários tradicio-
nalmente incluem pensões e fundos de previdência 
social, empresas de propriedade do estado e fundos 

TABELA 1. 

DISTRIBUIÇÃO DE PAÍSES COM BASE NAS PONTUAÇÕES NO OBI 2010
PONTUAÇÕES NO OBI NÚMERO DE PAÍSES PAÍSES

INFORMAÇÕES ABRANGENTES 
(pontuações no OBI de 81 a 100) 7 África do Sul, Estados Unidos, França, Noruega, 

Nova Zelândia, Reino Unido, Suécia

SIGNIFICATIVAS  
(pontuações no OBI de 61 a 80) 13 Alemanha, Brasil, Chile, Colômbia, Coréia do 

Sul, Eslovênia, Espanha, Índia, Peru, Polônia, 
República Tcheca, Sri Lanka, Ucrânia 

ALGUMAS  
(pontuações no OBI de 41 a 60) 33

Argentina, Azerbaijão, Bangladesh, Bósnia, 
Botsuana, Bulgária, Costa Rica, Croácia, Egito, 
Eslováquia, Filipinas, Gana, Geórgia, Guatemala, 
Indonésia, Itália, Jordão, Macedônia, Malawi, 
México, Mongólia, Namíbia, Nepal, Papua Nova 
Guiné, Portugal, Quênia, Romênia, Rússia, 
Sérvia, Tailândia, Tanzânia, Turquia, Uganda

MÍNIMAS  
(pontuações no OBI de 21 a 40) 19

Afeganistão, Albânia, Angola, El Salvador, 
Equador, Iêmen, Kazaquistão, Líbano Libéria, 
Malásia, Mali, Marrocos, Moçambique, 
Nicarágua, Paquistão, Timor Leste, Trinidad 
e Tobago, Venezuela, Zâmbia

INFORMAÇÕES LIMITADAS OU 
NENHUMA INFORMAÇÃO 
(pontuações no OBI de 0 a 20)

22

Arábia Saudita, Argélia, Bolívia, Burkina Faso, 
Camarões, Camboja, China, Guiné Equatorial, 
Fiji, Honduras, Iraque, Níger, Quirguistão, 
República do Chad, República Democrática 
do Congo, República Dominicana, Ruanda, 
São Tomé e Príncipe, Senegal, Sudão, Vietnã
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opcionais ou secretos.  Mais recentemente, eles 
também tipicamente incluem ajuda de doadores, os 
processos de privatização e acordos para parcerias 
público-privadas.  Em média, fundos extra-orçamen-
tários contabilizam para quase 40 por cento do gasto 
central do governo em países em transição ou em 
desenvolvimento.  No entanto, o OBI 2010 relata que 
41 dos 94 países pesquisados não fornecem nenhuma 
informação sobre fundos extra-orçamentários nas 
suas Propostas Orçamentárias do Executivo.

Atividades parafiscais são quaisquer atividades re-
alizadas por empresas de propriedade do estado e 
algumas vezes por empresas do setor privado perante 
a orientação do governo, nas quais os preços cobra-
dos são menores do que os usuais ou do que a “taxa 
de mercado”.  Os exemplos incluem empréstimos 
bancários subsidiados oferecidos pelo banco central 
ou outros bancos de propriedade do governo e serviços 
públicos não comerciais prestados por empresas de 
propriedade do estado.  Nos anos recentes, houve 
uma ênfase crescente sobre governos que têm um 
orçamento equilibrado e baixos níveis de débito.  
Essas prescrições podem aumentar incentivos para 
que governos usem atividades aparentemente fiscais 
que mascaram o custo verdadeiro das suas políticas, e 
dessa forma fazem com que sua posição fiscal pareça 
melhor do que ela realmente é.  O OBI 2010 relata que 
69 países não fornecem nenhuma informação sobre 
atividades aparentemente fiscais nas suas propostas 
orçamentárias.

Responsabilidades contingentes são débitos que o 
governo pode ter, mas cuja existência e custo total 
dependem de eventos futuros.  Por exemplo, um 
governo pode garantir um empréstimo, mas apenas 
será responsável para fazer o pagamento se o des-
tinatário do empréstimo não pagar o empréstimo.  
Pensões e garantias do governo são formas comuns 
de responsabilidades contingentes.  A recente crise 
econômica mundial colocou um enfoque no financia-
mento que governos forneceram a bancos privados 
e outras corporações afetadas pela crise.  Embora as 
decisões dos governos para oferecer ajuda a corpo-
rações privadas tenham sido geralmente feitas na 

ausência de uma obrigação legal por parte do governo 
para as corporações que estão recebendo a ajuda, os 
governos são legalmente obrigados a pagar quaisquer 
empréstimos tomados de corporações privadas e 
públicas que os governos garantiram.  O OBI 2010 
relata que apenas 11 governos fornecem informações 
abrangentes nas suas propostas orçamentárias sobre 
suas responsabilidades contingentes, enquanto 55 
governos não fornecem essas informações.  

A escassez de informações sobre fundos extra-or-
çamentários, atividades aparentemente fiscais e 
responsabilidades contingentes significa que uma 
grande parte das atividades governamentais são 
realizadas sem análise.  Dessa forma, o público não 
é capaz de discernir o quadro fiscal real do governo.   

Resultados dos  
Documentos
As pontuações do OBI 2010 refletem se países 
publicam oito documentos orçamentários chaves 
e a natureza das informações contidas neles.  Esta 
seção examina a publicação desses documentos e 
sua abrangência.  

Muitos documentos não estão  
publicamente disponíveis

A Pesquisa do Orçamento Aberto 2010 descobriu 
que quando todos os documentos para todos os 
países são considerados, cerca de 42 por cento - 
ou quase a metade – dos relatórios orçamentários 
chaves considerados não estavam sequer disponíveis  
ao público.  

A Tabela 2 mostra que nenhum documento está 
publicado em nenhum lugar e vários documentos 
estão publicados em apenas uma minoria de países.  
O Orçamento Promulgado é o documento mais co-
mumente publicado: apenas 13 por cento dos países 
pesquisados falharam em emitir esse documento.  
Cerca de um em cada quatro países falha em tornar 



27

pública a Proposta Orçamentária do Executivo, 
Relatórios Durante o Ano-Exercício ou Relatório 
de Final de Ano.  Nesses países, o público tem, na 
melhor das hipóteses, informações escassas sobre 
quais políticas orçamentárias que o poder executivo 
propôs, como o orçamento está sendo implementado 
durante o ano, ou como, na análise final, fundos pú-
blicos foram gastos ou receitas coletadas.

Dois de cada três países não emitem uma Declaração 
Pré-Orçamentária ou uma Revisão Semestral.  Cinco 
em seis países não publicam um Orçamento Cidadão.  

Muitos dos documentos não publicados na ver-
dade são produzidos para fins internos

A maioria dos documentos orçamentários que não 
são publicados pelos governos não são produzidos de 
forma alguma.  Nesses casos, não apenas o público, 
mas também o próprio governo não podem entender 
aspectos chaves do quadro orçamentário.  Por ex-
emplo, em 11 países nenhum Relatório do Ano em 
Curso é produzido, e em 40 países nenhuma Revisão 
Semestral é produzida.  Nesses países, a própria com-
preensão do governo sobre como o orçamento está 
sendo implementado é significativamente restrita.  
Como resultado, sua capacidade, por exemplo, de 
fazer correções necessárias é muito limitada.

Além disso, quando um documento não é produzido, 
as barreiras pra aprimorar a transparência orçamen-
tária são grandes.  Os países provavelmente precisam 
ser convencidos de que o esforço para produzir os 
documentos vale a pena e que a infraestrutura para 
produzi-los talvez precisará ser criada.

No entanto, uma parcela surpreendentemente grande 
de documentos que são produzidos por governos são 
usados apenas para fins internos.  Dos documentos 
orçamentários que governos pesquisados falharam 
em publicar, 42 por cento são de fato produzidos.5  
Nesses casos, as barreiras para melhorar a transpar-

5 Os 94 governos cobertos publicam cumulativamente 436 dos 752 
documentos orçamentários (ou aproximadamente 58 por cento), 
cuja disponibilidade é avaliada pela Pesquisa. Dos 316 documentos 
que não são publicados, 134 – ou 42 por cento – são produzidos, mas 
são usados apenas para fins internos.

ência orçamentária são menores.  A questão passa 
a ser convencer os países de que esses documentos 
internos devem ser tornados públicos.

Os dados apresentados no Quadro 1 indicam que, com 
exceção do Orçamento Cidadão, cada um dos docu-
mentos orçamentários individuais são frequentemente 
produzidos, mas não disponibilizados publicamente.  
Especialmente observa-se que todos os 22 países 
que falham em divulgar a Proposta Orçamentária do 
Executivo para o público realmente produzem este 
documento para fins internos.  De modo semelhante, 
na maioria dos casos onde países não disponibilizam 

TABELA 2.

MUITOS DOCUMENTOS 
ORÇAMENTÁRIOS NÃO 
ESTÃO DISPONÍVEIS

DOCUMENTO PORCENTAGEM DE PAÍSES 
QUE FALHAM EM PUBLICAR

DECLARAÇÃO PRÉ-
ORÇAMENTÁRIA 65%

PROPOSTA 
ORÇAMENTÁRIA 
DO EXECUTIVO

23%

ORÇAMENTO CIDADÃO 83%

ORÇAMENTO 
PROMULGADO 13%

RELATÓRIOS DURANTE 
O ANO-EXERCÍCIO 25%

REVISÃO SEMESTRAL 70%

RELATÓRIO DO 
FINAL DO ANO 22%

RELATÓRIO DE 
AUDITORIA 35%
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OS DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS 
PUBLICADOS VARIAM NA 
QUANTIDADE DE INFORMAÇÕES 
QUE ELES FORNECEM

DOCUMENTO

SUB-PONTUAÇÕES MÉDIAS 
DO OBI 2010 PARA 
PAÍSES QUE PUBLICAM

DECLARAÇÃO PRÉ-
ORÇAMENTÁRIA

81%

PROPOSTA 
ORÇAMENTÁRIA 
DO EXECUTIVO

58%

ORÇAMENTO CIDADÃO 86%

ORÇAMENTO 
PROMULGADO

80%

RELATÓRIOS DURANTE 
O ANO-EXERCÍCIO

76%

REVISÃO SEMESTRAL 63%

RELATÓRIO DO 
FINAL DO ANO

42%

RELATÓRIO DE 
AUDITORIA

52%

Os governos que publicam a Proposta Orçamentária 
do Executivo e a Revisão Semestral, por contraste, 
fornecem uma média de apenas três quintos das 
informações requeridas pelo OBI.  O Relatórios de 
Final do Ano e o Relatório de Auditoria são os menos 
abrangentes de todos, fornecendo metade ou menos 
das informações requeridas.

Características dos Países e 

seu Orçamento Promulgado, Relatório de Auditoria 
ou Relatório de Final de Ano ao público, esses docu-
mentos são preparados para fins internos. 

É de particular interesse que as diferenças entre países 
que caem em diferentes categorias do OBI quando se 
trata de produzir documentos são bastante reduzidas.  
Por exemplo, os países com melhores pontuações 
produzem 93 por cento dos documentos, enquanto 
que os países com piores pontuações produzem 73 por 
cento de todos os documentos.  As grandes diferenças 
entre países que caem em diferentes categorias do OBI 
estão em disponibilizar esses documentos ao público.  
Mais dramaticamente, nem um único documento 
produzido pelos países de pontuação alta (pontua-
ções no OBI entre 81 e 100) é usado apenas para fins 
internos, enquanto a maioria dos documentos orça-
mentários produzidos pelos países de pior pontuação 
não é liberada ao público.6  Em outras palavras, países 
com pontuações baixas (pontuações no OBI 2010 
entre 0 e 20) poderiam melhorar substancialmente 
seus níveis de transparência orçamentária se eles 
simplesmente começassem a publicar documentos 
que já produzem. 

Quão Abrangentes são os Relatórios que são 
Publicados?

Observando os diferentes documentos orçamentários 
que são realmente tornados públicos, a quantidade mé-
dia de informações fornecidas varia substancialmente.   
Quando a Declaração Pré-Orçamentária, Orçamento 
Promulgado, Orçamento Cidadão e Relatórios Durante 
o Ano-Exercício são publicados, eles normalmente 
também fornecem informações abrangentes (ver 
Tabela 3).  

TABELA 3. 

6 Entre os países com pontuações no OBI caindo entre 0 e 20, cerca 
de 60 por cento dos documentos produzidos não foram realmente 
tornados públicos.
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RELATÓRIO 
DE AUDITORIA

61

24
9

REVISÃO 
SEMESTRAL  

28

26

40

ORÇAMENTO 
CIDADÃO

16
1

77

RELATÓRIO DE 
FINAL DE ANO

73

9
12

RELATÓRIOS DURANTE O 
ANO-EXERCÍCIO

71

12
11

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 
DO EXECUTIVO

72

22
0

ORÇAMENTO 
PROMULGADO

82

10
2

DECLARAÇÃO 
PRÉ-ORÇAMENTÁRIA

33

27

34

DISPONÍVEL AO PÚBLICO

DISPONÍVEL PARA USO INTERNO

NÃO PRODUZIDO

QUADRO 1. 

OS GOVERNOS PRODUZEM MUITOS DOCUMENTOS 
ORÇAMENTÁRIOS CHAVES, MAS NÃO OS PUBLICAM
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Abertura do Orçamento

O que há sobre os países que os leva a ter pon-
tuação alta ou baixa no OBI?  Nós não tentamos 
responder essa pergunta totalmente, mas testamos 
um número de características chaves de países para 
ver como elas se correlacionam com a transpar-
ência orçamentária.7

Em grande parte, as relações esperadas se provam 
verdadeiras.  Como esperado, e também descoberto 
pela Pesquisa 2008, os países com desempenho ruim 
no OBI 2010 têm a tendência de terem baixos níveis 
de renda, estarem localizados na África e no Oriente 
Médio, serem dependentes do auxílio estrangeiro, 
confiarem em rendimentos da venda de hidrocar-
bonetos, e são muito prováveis a terem sistemas de 
governo autoritários ou híbridos.  Muitas dessas re-
lações se sobrepõem porque, por exemplo, países da 
África Subsaariana têm a tendência de serem pobres e 
também têm a tendência de contarem mais com ajuda.      

No entanto, há importantes exceções para essas cor-
relações ou relações gerais.  Ou seja, como discutido 
abaixo, a transparência orçamentária foi alcançada em 
uma ampla variedade de contextos nacionais.

Relação Entre Transparência e Receita 

A Pesquisa do Orçamento Aberto 2010 descobre que 
países que são muito transparentes nos seus orçamen-
tos geralmente são países com altas receitas, enquanto 
países nos quais falta transparência geralmente têm 
baixos níveis de receitas (ver Tabela 4).  Essa não é 
uma descoberta inesperada porque países de receitas 
altas normalmente são países com sistemas de gestão 
financeira pública bem estabelecidos, enquanto países 
que são muito pobres normalmente não têm sistemas 
de gestão financeira pública maduros.

No entanto, não há ligação inevitável entre baixas 
rendas e práticas de transparência ruins; países com 

7 A IBP designou estudos para avaliar essas correlações de forma 
mais rigorosa e os resultados desses estudos serão publicados em 
breve.

rendas baixas podem chegar a níveis relativamente 
altos de transparência orçamentária.  Como a Tabela 
4 também mostra, países fornecendo “algumas” infor-
mações sobre seus orçamentos não são em média todos 
muito mais ricos do que países fornecendo informações 
“mínimas” ou “limitadas”.  Além disso, países ricos 
como a Guiné Equatorial (PIB per capita ajustado pela 
paridade do poder de compra de US$18.600 em 2009), 
Arábia Saudita ($23.221), Trinidad e Tobago ($19.818) 
e Malásia ($13.700) desempenham muito mal no OBI 
2010. Em contraste, países com baixas rendas como a 
Índia (PIB per capita de $2.941), Sri Lanka ($4.769) e 
Ucrânia ($6.340) se desempenham relativamente bem. 

TABELA 4. 

NÍVEIS DE RENDA E TRANSPARÊNCIA

PONTUAÇÕES NO OBI 2010

PIB MÉDIO PER 
CAPITA 2009 PPP 
RENDA EM US$

INFORMAÇÕES ABRANGENTES 
(Pontuações no OBI 
de 81 a 100)

34,308

SIGNIFICATIVAS  
(Pontuações no 
OBI de 61 a 80)

16,783

ALGUMAS  
(Pontuações no OBI de 41 a 60)

8,770

MÍNIMAS  
(Pontuações no OBI de 21 a 40)

6,322

INFORMAÇÕES LIMITADAS OU 
NENHUMA INFORMAÇÃO   
(Pontuações no OBI de 0 a 20)

4,698

Fonte para Níveis de Renda: Visão Geral Econômica Mundial do FMI, 
abril de 2010

Relação Entre Transparência e Região Geográfica
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Os Estados Unidos e países localizados na Europa 
Ocidental recebem as pontuações médias mais altas 
no OBI 2010 (ver Tabela 5).  As regiões do mundo com 
níveis muito baixos de transparência orçamentária são o 
Oriente Médio e o Norte da África e a África Subsaariana.  
As outras quatro regiões do mundo – Ásia Oriental e 
Ásia Pacífico, Europa Oriental e Ásia Central, América 
Latina e Caribe e Sul da Ásia - caem no meio.   

Essas tendências média novamente obscurecem al-
gumas exceções interessantes.  Alguns países nessas 
regiões recebem pontuações muito mais altas no OBI 
2010 do que as pontuações médias para suas regiões.  
Por exemplo, dois países no Oriente Médio e no Norte 
da África – Jordânia (pontuação no OBI de 50) e Egito 
(pontuação no OBI de 49) – receberam pontuações que 
são mais do que o triplo das pontuações médias para 
os outros países nessa região no OBI 2010. De modo 
semelhante, alguns países na África Subsaariana - como 
a África do Sul (pontuação no OBI de 92), Uganda (55), 
Namíbia (53) e Botsuana (51) – receberam pontuações 
que são significativamente maiores do que o dobro das 
pontuações médias para os outros países nessa região.  
Além disso, países como o Chile (pontuação no OBI 
de 72), Coréia do Sul (71) e Eslovênia (70) receberam 
pontuações que são comparáveis às pontuações médias 
para os Estados Unidos e países da Europa Ocidental.        

Relação Entre Transparência e Dependência dos 
Rendimentos da Extração de Recursos Naturais

Dos 94 países incluídos na Pesquisa do Orçamento 
Aberto 2010, 14 países são pesadamente dependentes 
de rendimentos da venda de minerais e 24 países são 
pesadamente dependentes dos rendimentos da venda 
de hidrocarbonetos. A Pesquisa 2010 descobre que a 
pontuação média no OBI dos países que são pesada-
mente dependentes de rendimentos das vendas de 
hidrocarbonetos (apenas 26 de 100) é muito mais baixa 
do que as pontuações médias no OBI dos países que são 
dependentes de rendimentos da venda de minerais ou 
que não são dependentes de rendimentos da venda de 
recursos naturais. 

TABELA 5.

PONTUAÇÕES NO OBI 2010 
VARIAM POR REGIÃO

REGIÃO

NÚMERO 
DE PAÍSES 
INCLUÍDOS 
NO OBI 2010

PONTUAÇÕES 
MÉDIAS NO 
OBI 2010

ÁFRICA 
SUBSAHARIANA

24 28

AMÉRICA 
LATINA E CARIBE

16 43

ÁSIA ORIENTAL 
E ÁSIA PACÍFICO

13 42

EUROPA 
OCIDENTAL 
E ESTADOS 
UNIDOS

9 74

EUROPA 
ORIENTAL E 
ÁSIA CENTRAL

18 52

ORIENTE MÉDIO 
E NORTE DA 
ÁFRICA

8 23

SUL DA ÁSIA 6 48

DESEMPENHO 
GERAL 

94 42

Estudos discutindo a “maldição do petróleo” mostram 
que regimes de hidrocarbonetos, principalmente 
aqueles que são aristocracias, são particularmente 
suscetíveis a corrupção por causa da natureza e ta-
manho dos fluxos de rendimentos.8  Nesses países, há 

8 Ver, por exemplo, Ross, Michael, “Does Oil Hinder Democracy?,” 
World Politics, Volume 53, Número 3, Abril de 2001, pp. 325-361.
(http://www.fdburma.org/english_datas/article/does_oil_hinder_de-
mocracy.pdf ); e Kolstad, Ivar e Arne Wiig, “Transparency in Oil Rich 
Economies” U4 ISSUE 2:2007. (http://www.cmi.no/publications/
file/2817-transparency-in-oil-rich-economies.pdf ).
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uma necessidade ainda maior para que orçamentos sejam 
transparentes e as descobertas da Pesquisa do Orçamento 
Aberto 2010 sobre o estado deplorável da transparência 
orçamentária nesses países são de grande preocupação. 

No entanto, mais uma vez há exceções para a correlação 
geral entre transparência e a característica dos países 
examinados.  Certos países que são muito dependentes 
de rendimentos da venda de hidrocarbonetos – como a 
Colômbia (pontuação no OBI de 61), México (52) e Indonésia 
(51) - receberam pontuações no OBI 2010 que são significa-
tivamente maiores do que o dobro das pontuações médias 
recebidas por todos os outros países que são dependentes 
de rendimentos da venda de hidrocarbonetos.  

Relação Entre Transparência e Ajuda

Países que recebem uma quantidade significativa de ajuda 
de doadores tendem a ter um desempenho ruiml no OBI 
2010. Dezoito dos 94 países incluídos na Pesquisa 2010 
receberam ajuda de doadores que constituía mais de 10 por 
cento da sua receita nacional bruta; esses países receberam 
uma pontuação média no OBI 2010 de 30. Quatorze países 
recebem ajuda de doadores que constitui entre 5 e 10 por 
cento da sua receita nacional bruta; esses países recebem 
uma pontuação média no OBI de 31.  

Ambas categorias de países dependentes de ajuda conseg-
uem ser significativamente piores do que países que não 
são dependentes de ajuda.  Cinquenta e um países incluídos 
na Pesquisa 2010 recebem ajuda constituindo menos de 
cinco por cento da sua renda nacional bruta; esses países 
receberam uma pontuação média no OBI de 44.

TABELA 6. 

PAÍSES DEPENDENTES DA EXTRAÇÃO DE HIDROCARBONETOS 
TENDEM A SER MENOS TRANSPARENTES

DEPENDÊNCIA DE 
RECURSOS NATURAIS 

NÚMERO 
DE PAÍSES

PONTUAÇÕES 
MÉDIAS NO OBI PAÍSES

MINERAIS  
(carvão, cobre, 
diamantes, ouro, 
platina, prata 
ou estanho)

13 49
África do Sul, Botsuana, Chile, Gana, 
Jordânia, Libéria, Mongólia, Namíbia, 
Papua Nova Guiné, Peru, Quirguistão, 
República Democrática do Congo, Zâmbia

HIDROCARBONETOS 24 26

Arábia Saudita, Angola, Argélia, Azerbaijão, 
Bolívia, Camarões, Cazaquistão, Colômbia, 
Equador, Guiné Equatorial, Iêmen, Indonésia*, 
Iraque, México, Nigéria, Noruega, República do 
Chad, Rússia, São Tomé e Príncipe, Sudão, Timor 
Leste, Trinidad e Tobago, Venezuela, Vietnã

NÃO DEPENDENTES 
DE RECURSOS 57 48 Outros

Fonte: Os países são categorizados com base no Guia do FMI para Transparência 
de Receitas 2007.

Os países são considerados ricos em hidrocarbonetos ou recursos minerais 
com base nos seguintes critérios: 

(i)  Uma porção média de rendimentos fiscais com hidrocarbonetos ou minerais 
nos rendimentos ficais totais de pelo menos 25 por cento durante o período 
de 2000 a 2005 ou 

(ii)  Uma porção média de processos de exportação de hidrocarbonetos ou 
minerais de pelo menos 25 por cento durante o período de 2000 a 2005.

*  A Indonésia também é produtora de minerais, mas sua dependência da 
produção de petróleo é mais significativa
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Essa é uma área onde os resultados se diferenciam modes-
tamente dos resultados da Pesquisa do Orçamento Aberto 
2008. Na pesquisa inicial, os países mais dependentes 
de ajuda recebem pontuações mais baixas do que países 
moderadamente dependentes de ajuda e a lacuna nas 
pontuações de países dependentes de ajuda e aqueles 
países não dependentes de ajuda foi ainda maior.9 

Relação Entre Transparência e Democracia 

A Pesquisa do Orçamento Aberto 2010 descobre que países 
que têm governos democráticos recebem em média pon-
tuações no OBI mais altas do que aqueles países que não 
têm governos democráticos.  Para fins desta avaliação, o 
Índice de Democracia 2008 da Unidade de Inteligência 
da Economist é utilizado; esse Índice classifica países em 
quatro categorias com base nos seus níveis de democracia.  
De acordo com o Índice de Democracia, democracias totais 
têm eleições livres e justas, instituições governamentais 
que funcionam bem e seus cidadãos podem participar 
livremente na esfera política. Democracias Falhas são 
caracterizadas como tendo níveis mais baixos de partici-
pação política do que em democracias totais e suas culturas 
democráticas normalmente são fracas. Regimes híbridos 
não têm a participação política necessária e instituições 
governamentais em funcionamento devem ser classificadas 
como democracias. Finalmente, regimes autoritários não 
conduzem eleições confiáveis; eles também têm baixos 
níveis de participação política e instituições governamen-
tais ineficientes.  

Apesar de poder parecer que democracia e transparência 
são em certo nível tautológicas, os indicadores específi-
cos analisados pelo Índice de Democracia e o Índice do 
Orçamento Aberto são diferentes.  Portanto, uma avaliação 
da correlação entre se um país está classificado como uma 
“democracia” com base na sua pontuação no Índice de 

9 A Pesquisa 2008 descobriu que países nos quais a ajuda de doadores 
constituiu mais de 10 por cento da sua renda bruta nacional receberam 
as pontuações médias gerais mais baixas no OBI (16 países nessa 
categoria de dependência de ajuda receberam uma pontuação média 
no OBI de 21 por cento). A Pesquisa 2008 também relatou que os 13 
países nos quais a ajuda de doadores constituía entre 5 e 10 por cento 
da sua renda nacional bruta receberam uma pontuação média no OBI 
2008 de 33 por cento, ou modestamente melhor. Quarenta e nove 
países incluídos na Pesquisa 2008 receberam ajuda que constituía 
menos de cinco por cento da sua renda nacional bruta; esses países 
receberam uma pontuação média no OBI 2008 de 42 por cento.

Democracia e seu nível de transparência com base no OBI 
2010 não é uma avaliação de critérios idênticos.

QUADRO 2. 

DEMOCRACIAS MUITO MAIS 
PROPENSAS A SEREM TRANSPARENTES 

Fonte: Índice de Democracia da Unidade de Inteligência da Economist 2008

A Pesquisa do Orçamento Aberto 2010 inclui 14 países que 

são classificados como democracias “totais” pelo Índice 
de Democracia, esses países receberam uma pontuação 
média no OBI de 72 em 100.  A Pesquisa também inclui 33 
países que são classificados como democracias “falhas”; 
esses países receberam uma pontuação média de 51 no 
OBI 2010. Vinte e cinco países na Pesquisa são classificados 
como regimes “híbridos” e receberam uma pontuação 
média de 36, o que é mais do que o dobro da pontuação 
média recebida pelos 21 países que são classificados como 
regimes “autoritários”, os quais receberam uma pontuação 
média no OBI de 17 em 100.10 •

10 O Índice de Democracia de 2008 não cobre um país, São Tomé e 
Príncipe, que é parte do OBI 2010. 
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NÃO PESQUISADOS

SIGNIFICATIVAS
(PONTUAÇÕES NO OBI DE 61 A 80)

INFORMAÇÕES ABRANGENTES
(PONTUAÇÕES NO OBI DE 81 A 100)

ÁFRICA DO SUL  92

NOVA ZELÂNDIA  90

REINO UNIDO  87

FRANÇA  87

NORUEGA  83

SUÉCIA  83

ESTADOS UNIDOS  82

CHILE  72 BRASIL  71

CORÉIA DO SUL  71

ESLOVÊNIA  70

ALEMANHA  68

SRI LANKA  67

ÍNDIA  67

PERU  65

POLÔNIA  64

ESPANHA  63

REPÚBLICA TCHECA  62 UCRÂNIA  62

COLÔMBIA  61

RÚSSIA  60

MONGÓLIA  60

ROMÊNIA  59

ITÁLIA  58

PORTUGAL  58

PAPUA NOVA GUINÉ  57

CROÁCIA  57

ESLOVÁQUIA  57

TURQUIA  57

ARGENTINA  56

BULGÁRIA  56

UGANDA  55

FILIPINAS  55

GEÓRGIA  55

GANA  54

SÉRVIA  54

NAMÍBIA  53

MÉXICO  52

BOTSUANA  51

INDONÉSIA  51

JORDÂNIA  50

GUATEMALA  50

QUÊNIA  49

EGITO  49

MACEDÔNIA  49

BANGLADESH  48MALAWI  47

COSTA RICA  47

NEPAL  45

TANZÂNIA  45

BÓSNIA-HERZEGOVINA  44

AZERBAIJÃO  43

TAILÂNDIA  42

LIBÉRIA  40

MALÁSIA  39

PAQUISTÃO  38

CAZAQUISTÃO  38

EL SALVADOR  37

NICARÁGUA  37

ZÂMBIA  36

MALI  35

TIMOR LESTE  34

VENEZUELA  34

ALBÂNIA  33

TRINIDAD E TOBAGO  33

LÍBANO  32

EQUADOR  31

MOÇAMBIQUE  28

MARROCOS  28

ANGOLA  26

IÊMEN  25

AFEGANISTÃO  21

NIGÉRIA  18

KYRGYZ REPUBLIC  15

QUIRGUISTÃO  15

REPÚBLICA DOMINICANA  14

VIETNÃ  14

BOLÍVIA  13

CHINA  13

HONDURAS  11

RUANDA  11

SUDÃO  8

REP. DEM. DO CONGO  6

BURKINA FASO  5

NÍGER  3

SENEGAL  3

CAMARÕES  2

ARÁBIA SAUDITA  1

ARGÉLIA  1

REPÚBLICA DO CHADE  0

IRAQUE  0

GUINÉ EQUATORIAL  0

FIJI  0

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE  0

INFORMAÇÕES LIMITADAS OU 
NENHUMA INFORMAÇÃO

(PONTUAÇÕES NO OBI DE 0 A 20)

MÍNIMAS
(PONTUAÇÕES NO OBI DE 21 A 40)

ALGUMAS
(PONTUAÇÕES NO OBI DE 41 A 60)

PONTUAÇÕES NO OBI 2010
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NÃO PESQUISADOS

SIGNIFICATIVAS
(PONTUAÇÕES NO OBI DE 61 A 80)

INFORMAÇÕES ABRANGENTES
(PONTUAÇÕES NO OBI DE 81 A 100)
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BOTSUANA  51

INDONÉSIA  51

JORDÂNIA  50

GUATEMALA  50

QUÊNIA  49

EGITO  49

MACEDÔNIA  49
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TAILÂNDIA  42

LIBÉRIA  40

MALÁSIA  39

PAQUISTÃO  38

CAZAQUISTÃO  38

EL SALVADOR  37

NICARÁGUA  37

ZÂMBIA  36

MALI  35

TIMOR LESTE  34

VENEZUELA  34

ALBÂNIA  33

TRINIDAD E TOBAGO  33

LÍBANO  32

EQUADOR  31

MOÇAMBIQUE  28

MARROCOS  28

ANGOLA  26

IÊMEN  25

AFEGANISTÃO  21

NIGÉRIA  18

KYRGYZ REPUBLIC  15

QUIRGUISTÃO  15

REPÚBLICA DOMINICANA  14

VIETNÃ  14

BOLÍVIA  13

CHINA  13

HONDURAS  11

RUANDA  11

SUDÃO  8

REP. DEM. DO CONGO  6

BURKINA FASO  5

NÍGER  3

SENEGAL  3

CAMARÕES  2

ARÁBIA SAUDITA  1

ARGÉLIA  1

REPÚBLICA DO CHADE  0

IRAQUE  0

GUINÉ EQUATORIAL  0

FIJI  0

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE  0

INFORMAÇÕES LIMITADAS OU 
NENHUMA INFORMAÇÃO

(PONTUAÇÕES NO OBI DE 0 A 20)

MÍNIMAS
(PONTUAÇÕES NO OBI DE 21 A 40)

ALGUMAS
(PONTUAÇÕES NO OBI DE 41 A 60)
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CAPÍT ULO TRÊS:  

Mudanças ao 
Longo do Tempo

A Pesquisa 2010 marca a terceira vez que a IBP e seus parceiros implementaram este 

instrumento de pesquisa.  Embora o período de tempo seja limitado de alguma forma 

– as outras pesquisas foram conduzidas em 2006 e 2008 – padrões interessantes 

começaram a surgir.  Esses padrões são o assunto deste capítulo.

Pontuações OBI Aumentaram no Geral e 
Aumentaram Acentuadamente Entre Países 
com Pontuações Baixas

Embora a Pesquisa 2010 relate grandes restrições 
no acesso público a dados orçamentários básicos, 
uma descoberta que é compatível com as descobe-
rtas das pesquisas anteriores, a série de pesquisas 

registra aprimoramento nas práticas de transpar-
ência orçamentária ao longo dos últimos quatro 
anos.  A pontuação média recebida por 40 países 
para os quais dados comparáveis estão disponíveis 
nas três pesquisas foi 47 de 100 em 2006. As pon-
tuações médias recebidas por esses mesmos 40 
países aumentaram para 54 na Pesquisa 2008 e 
para 56 na Pesquisa 2010.  M

ar
iel

le 
va

n 
Ui

te
rt/

UN
D

P



 INTERNATIONAL BUDGET PARTNERSHIP38

TABLE 7. 

CHANGES IN OBI SCORES BETWEEN 2006 AND 2010 SHOW THAT 
SIGNIFICANT IMPROVEMENTS ARE HAPPENING

47 64 67

SRI LANKA

42 43 57

TURQUIA

32 51 55

UGANDA

3 10 14

VIETNÃ

NA 10 25

IÊMEN

19 43 49

EGITO

34 53 55

GEÓRGIA

42 50 54

GANA

53 60 67

ÍNDIA

NA 3 40

LIBÉRIA

18 36 60

MONGÓLIA

72 80 83

NORUEGA

47 58 60

RÚSSIA

NA 1 11

RUANDA

NA 28 47

MALAWI

5 4 26

ANGOLA

40 56 56

ARGENTINA

30 37 43

AZERBAIJÃO

42 59 57

CROÁCIA

8 21NA

AFEGANISTÃO
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De modo semelhante, as pontuações médias para 
78 países que foram incluídos na Pesquisa 2008 
para os quais dados comparáveis estão disponíveis 
aumentaram de 40 para 43 na Pesquisa 2010.  

As mudanças nas pontuações no OBI foram desco-
bertas em países estavam em diferentes categorias 
no OBI em pesquisas anteriores (ver Tabela 7).  Por 
exemplo, alguns países como o Afeganistão e o Iêmen 
foram classificados como fornecendo informações 
limitadas (pontuações OBI entre 0 e 20) nos seus 
orçamentos no OBI 2008, mas mudaram para o 
próximo nível mais alto fornecendo informações 
mínimas (pontuações mínimas entre 21 e 40) em 
2010. O Azerbaijão e o Egito foram da categoria de 
informações limitadas no OBI 2006 para a categoria 
de algumas informações (pontuações no OBI entre 
41 e 60) em 2008. A Índia e o Sri Lanka passaram 
de fornecedores de algumas informações em 2006 
para fornecedores de informações significativas 
(pontuações no OBI entre 61 e 80) no OBI 2010. 
Também houve aprimoramentos nas categorias 
principais, com a Noruega passando da categoria 
de informações significativas no OBI 2006 para a 
categoria abrangentes (pontuações no OBI entre 
81 e 100) em 2010.     

Alguns desses governos - principalmente aqueles 
que tiveram pontuação muito baixa nas rodadas 
iniciais do OBI - realizaram em grande medida 
esses aprimoramentos tomando uma providência 
básica e barata: eles começaram a disponibilizar nos 
seus web sites os documentos orçamentários que 
estavam produzindo anteriormente, mas disponibi-
lizando apenas para públicos do governo interno 
ou a doadores.  Em muitos casos, esses governos 
começam a publicar sua Proposta Orçamentária 
do Executivo, comprovadamente o documento de 
políticas nacionais mais importante produzido 
por qualquer governo.  Por exemplo, os governos 
da Libéria e do Iêmen publicaram suas propostas 
orçamentárias pela primeira vez em 2009. Esses 
exemplos oferecem a esperança de que os 22 gov-
ernos incluídos na Pesquisa 2010 que atualmente 
não estão publicando suas Propostas Orçamentárias 

do Executivo podem aprimorar fácil e rapidamente 
seu próprio nível de transparência orçamentária.  

Outros governos – que não tiveram pontuação muito 
baixa em rodadas anteriores do OBI – melhoraram 
aumentando a abrangência dos seus documen-
tos orçamentários publicados, principalmente a 
Proposta Orçamentária do Executivo e Relatórios 
de Auditoria.  Por exemplo, Índia, Colômbia e Sri 
Lanka aumentaram suas pontuações no OBI e pas-
saram da categoria de algumas informações para 
significativas publicando propostas orçamentárias 
mais abrangentes.   

O progresso entre países que anteriormente tinham 
desempenho muito ruim no OBI e são geralmente 
considerados como desafiados pela pobreza e insta-
bilidade foi especialmente merecedor de destaque.  
A pontuação média no OBI para os 14 países que nas 
duas categorias inferiores do OBI 2006 (e para os 
quais estão disponíveis dados comparáveis) subiu 
de 25 para 40 no OBI 2010. Países que tiveram 
aprimoramento notável na série do OBI incluem 
Egito, Mongólia e Uganda.  Aprimoramentos semel-
hantes também foram encontrados no OBI 2010 
para alguns países avaliados pela primeira vez no 
OBI 2008.11  Esses países, incluindo o Afeganistão, 
Libéria e Iêmen, aumentaram suas pontuações 
substancialmente.

Embora nenhum dos países com pontuação ruim 
nas pesquisas anteriores ainda não tenham satisfeito 
melhores práticas para transparência orçamen-
tária, eles conseguiram expandir a transparência 
implementando medidas simples e de baixo custo 
– demonstrando que a realização da transparência 
orçamentária depende principalmente da vontade 
de um governo mais do que dos seus recursos.  
Talvez nada ilustre esse ponto central melhor do 
que o fato da Mongólia modestamente superar o 
desempenho de países de renda alta como a Itália 
e Portugal.

11  A pontuação média para os 21 países que foram avaliados pela 
primeira vez em 2008 e que receberam pontuações no OBI 2008 
abaixo de 40 subiram de 14 para 17 na Pesquisa 2010.
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Compreender o comportamento de um governo e 
seus motivos para mudar práticas requer um estudo 
profundo da economia política (e outros fatores) 
no país.  A IBP está apoiando o desenvolvimento 
de um conjunto de estudos de caso abrangente em 
8 a 10 países que tentarão colocar as mudanças em 
níveis de transparência orçamentária nos contextos 
políticos e econômicos mais amplos de cada país; 
esses estudos de caso devem ser concluídos até 2011.  

Por enquanto, a IBP reuniu perfis resumidos de 
mudanças que ocorreram em vários países nos quais 
a transparência aumentou significativamente, ou 
se deteriorou, ao longo dos últimos anos.  Todos 
esses perfis podem ser encontrados no anexo deste 
relatório.  Nós também tivemos conversas pre-
liminares com vários especialistas em orçamento 
internacional sobre essas mudanças.  

A investigação inicial sobre o que causou essas mu-
danças sugere que uma variedade de fatores pode 
levar a um aumento na transparência orçamentária.  

ɆɆ Mudanças no governo:  O aprimoramento pode 
ocorrer após eleições que resultam em um novo 
governo ou na indicação de um novo represent-
ante comprometido a uma maior transparência.  
Por exemplo, na Ucrânia o novo ministro da fa-
zenda mudou a política para requerer que mais 
documentos fossem publicados para melhorar a 
disciplina no ministério, e no Azerbaijão, o novo 
diretor da SAI tornou o Relatório de Auditoria 
nacional público.  

ɆɆ Pressão interna.  A transparência orçamentária 
pode aumentar devido à pressão de dentro de um 
país vinda dos poderes legislativos e de organiza-
ções da sociedade civil.  Por exemplo, na Libéria, 
os legisladores estavam apoiando demandas para 
maior transparência e na República Democrática 
do Congo, grupos da sociedade civil foram bem 
sucedidos ao defender maior transparência.  

ɆɆ Pressão externa.  Aprimoramentos na transpar-
ência orçamentária podem resultar de pressão 

externa exercida por doadores e de iniciativas 
específicas como a Iniciativa em Favor dos Países 
Pobres Altamente Endividados e o OBI.  Por 
exemplo, na Angola e na Mongólia, a pressão de 
instituições internacionais e de doadores parecem 
ter resultado em melhorias na transparência 
orçamentária, enquanto no Malawi e no Iêmen, 
o Ministério da Fazenda pode ter começado 
a publicar alguns relatórios orçamentários 
quando percebeu que isso poderia melhorar 
suas pontuações no OBI.

ɆɆ Assistência Técnica.  As melhorias na transpar-
ência orçamentária podem ser facilitadas pela 
assistência técnica prestada aos países.  Por 
exemplo, especialistas de agências internacio-
nais de desenvolvimento ou financiamento de 
doadores ajudaram a avançar reformas de gestão 
financeira pública no Afeganistão, Nicarágua e 
Ruanda.
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Três dos perfis resumidos 
de países que aumentaram 
a transparência 
substancialmente são 
fornecidos abaixo.

Afeganistão

A pontuação no OBI do Afeganistão de 8 na Pesquisa 
2008 para 21 em 2010, um salto de 13 pontos.  Essa 
melhoria é um resultado da decisão do governo de 
publicar documentos orçamentários, incluindo 
a Revisão Semestral e o Relatório de Auditoria. 
Embora as decisões do governo de publicar es-
ses relatórios seja um desenvolvimento muito 
positivo, a falha continua do governo em publicar 
o documento orçamentário mais importante, a 
Proposta Orçamentária do Executivo, garante 
que a pontuação no OBI do país continue baixa.  

As melhorias na transparência orçamentária 
observadas no Afeganistão podem ser atribuídas 
à capacidade técnica aumentada do pessoal no 
Ministério da Fazenda, bem como à assistência 
que o país recebe de conselheiros e especialistas 
internacionais financiados por agências interna-
cionais de desenvolvimento. O OBI 2008 descobriu 
que o governo do Afeganistão produziu muitos dos 
documentos orçamentários chaves, mas não os 
estava publicando. Depois que os resultados foram 
publicados, o pesquisador do OBI local realizou 
discussões com o Ministério da Fazenda para ex-

plicar os critérios de transparência orçamentária 
do OBI e encorajou o governo a publicar os dados 
orçamentários que já estava produzindo.  Essas 
discussões podem ter contribuído, pelo menos em 
parte, para a decisão do governo de publicar alguns 
relatórios que não foram publicados anteriormente.      

Desde 2002, vários doadores trabalham estreita-
mente com o Ministério da Fazenda e prestam 
assistência técnica para auxiliar o governo a ger-
enciar fundos de doadores de modo mais eficiente 
e transparente.  Por exemplo, o governo usou o 
suporte do Banco Mundial para instalar e operar 
o Sistema de Informações de Gestão Financeira 
do Afeganistão. O Ministério da Fazenda vem 
usando esse sistema de gestão financeira de forma 
contínua para gerenciar o orçamento operacional 
central do governo e produz relatórios mensais 
detalhados sobre a execução do orçamento (que são 
disponibilizados online).  Embora esses aprimo-
ramentos ao sistema de gestão financeira pública 
esteja em andamento durante os últimos anos, o 
resultado desses esforços na forma de relatórios 
orçamentários pontuais, abrangentes e acessíveis 
se tornou visível mais recentemente. 

Além disso, em uma conferência de doadores em 
Kabul em julho de 2010, a comunidade interna-
cional comprometeu-se em canalizar até 50 por 
cento da sua assistência através do orçamento 
do governo afegão se ele começasse a satisfazer 
certas condições, incluindo melhorar mecanismos 
de transparência e reduzir a corrupção durante a 
execução do orçamento.  Além dos seus esforços 
para aumentar a transparência do orçamento 
financiado pelo governo, o Ministério da Fazenda 
também está fazendo esforços substanciais para 
aumentar a transparência do orçamento do de-
senvolvimento externo financiado por doadores 
(o qual compreende uma parcela significante dos 
gastos do setor público) através de um banco de 
dados de assistência ao desenvolvimento e uma 
análise financeira anual de doadores. 20
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Libéria

A pontuação da Libéria no OBI aumentou de 
3 na Pesquisa 2008 para 40 em 2010, um salto 
extraordinário de 37 pontos. As melhorias acon-
teceram porque o governo publicou uma série 
de documentos que não estava publicando antes, 
inclusive a Proposta Orçamentária do Executivo, 
Relatórios Durante o Ano-Exercício, a Revisão 
Semestral e o Relatório de Auditoria. 

As melhorias na pontuação no OBI da Libéria foram 
orientadas por uma forte e deliberada iniciativa 
de reforma após a formação de um novo governo 
em 2006 que levou a grandes transições, inclusive 
dentro do Ministério da Fazenda.  As mudanças 
também devem ser observadas no contexto de 
desenvolvimentos mais amplos acontecendo 
no país. Primeiro, em 2007, o governo começou 
a implementar reformas nos seus sistemas de 
gestão financeira pública,  essas reformas estão 
produzindo resultados na forma de transparência 
orçamentária aumentada. As reformas foram es-
timuladas em parte pelo desejo do governo de se 
juntar à Iniciativa para os Países Pobres Altamente 
Endividados e beneficiar-se do cancelamento 
do débito. A Libéria também deseja atrair mais 
suporte orçamentário direto de doadores. 

Segundo, o legislativo na Libéria tem sido ativo 
no suporte à transparência orçamentária. Em 
2008, o legislativo da Libéria homologou a Lei de 
Gestão Financeira Pública (GFP) que esclarece o 
sistema orçamentário a ser seguido pelo governo. 
O legislativo também aprovou uma lei que limita 
a quantidade de fundos que o executivo pode 
transferir de uma unidade administrativa para 
outra a seu próprio critério; grandes transferências 
de uma unidade administrativa para outra agora 
requerem autorização prévia do legislativo. 

Terceiro, a SAI da Libéria tem sido excepcional-
mente ativa na promoção da transparência orça-

mentária e prestação de contas.  A SAI começou a 
publicar seus Relatórios de Auditoria, bem como 
comunicados à imprensa sobre os Relatórios 
de Auditoria, no mesmo dia em que envia es-
ses relatórios para o legislativo. A SAI também 
começou a distribuir cópias dos seus Relatórios 
de Auditoria para organizações da sociedade civil e 
disponibilizá-los em escolas e bibliotecas públicas. 
A SAI organiza fóruns abertos em várias provín-
cias e convida comunidades a fazerem perguntas 
e oferecerem sugestões. A SAI estabeleceu uma 
linha direta que as pessoas podem ligar e muitas 
das auditorias da SAI são realizadas em resposta 
a recomendações do público. 

A passagem da lei GFP e o estabelecimento do 
princípio de que documentos orçamentários devem 
ser publicados são sinais muito positivos para o 
futuro de orçamentos abertos na Libéria.  O desejo 
da Libéria de atrair suporte orçamentário direto 
também é um claro incentivo para manter essas 
realizações e fazer mais progresso.  No entanto, a 
orientação precisa e o ritmo de reformas futuras 
dependerão em parte do resultado das eleições 
em 2011 e do compromisso da nova administração 
com reformas continuadas. 
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Mongólia

A pontuação da Mongólia no OBI dobrou de 18 na 
Pesquisa 2006 para 36 em 2008 e depois aumentou 
em 24 pontos para 60 na Pesquisa 2010. A melhoria 
extraordinária na pontuação no OBI da Mongólia 
é principalmente devido ao fato de que o governo 
começou a publicar documentos orçamentários que 
não estavam disponíveis ao público anteriormente, 

inclusive a Proposta Orçamentária do Executivo em 
2007 e a reintrodução dos Relatórios de Final do 
Ano públicos em 2008. Além disso, entre a Pesquisa 
2008 e a Pesquisa 2010, a Proposta Orçamentária 
do Executivo foi expandida de um documento de 50 
páginas para um documento de 300 páginas, for-
necendo assim informações mais abrangentes sobre 
receitas e gastos.  Além disso, a instituição suprema 
de auditoria da Mongólia recentemente começou 
a disponibilizar seus Relatórios de Auditoria para 
o público em seu novo web site. 

Essas melhorias são atribuíveis a uma combinação 
de mudanças técnicas instituídas pelo governo, o 
compromisso de representantes públicos individ-
uais, inclusive o Ministro da Fazenda e o diretor do 
Departamento de Orçamento, e a pressão exercida 
por doadores e pela sociedade civil. Reformas 
orçamentárias implementadas desde meados dos 
anos 2000 receberam o suporte técnico e finan-
ceiro de parceiros internacionais, notavelmente 
o Banco Mundial, o FMI e o Banco Asiático de 
Desenvolvimento. Por exemplo, o Banco Mundial 
está implementando um programa de avaliação da 
governança no Ministério da Fazenda, o qual ajuda 
a criar bancos de dados de informações fiscais.  

Alguns dos avanços na transparência orçamentária 
feitos pelo governo da Mongólia comprovadamente 
são “conquistas fáceis”, como a publicação da 
Proposta Orçamentária do Executivo, que era produ-
zida apenas para uso interno antes de 2007, quando 
o governo começou a postá-la em um web site do 
governo.  Mas, devido à disseminação irregular de 
documentos orçamentários como o Relatório de 
Final de Ano e o Relatório de Auditoria, que eram 
disponibilizados em 2004, mas novamente não o 
eram até 2008, há causa para preocupação sobre a 
sustentabilidade das realizações da Mongólia em 
transparência orçamentária. Isso é aumentado 
pela falta de requisitos legais na Lei de Gestão e 
Finanças do Setor Público de 2002, a qual exige a 
divulgação das informações orçamentárias para o 
Parlamento e para outros órgãos governamentais, 
mas não especifica a disseminação para o público. 
A Mongólia não aprovou uma lei de Liberdade de 
Informações apesar de intensa pressão nacional 
e internacional desde o início da década de 2000. 

A aprovação do projeto de lei de Orçamento 
Integrado proposto parte das recentes condições 
do FMI vinculadas a ajuda, pode reparar a falta de 
requisitos legais para a disseminação pública, bem 
como a ausência de canais para a participação dos 
cidadãos no processo orçamentário.  No entanto, isso 
acontecerá apenas se a lei retiver suas disposições 
atuais para divulgação e audiências públicas.  

Demandas para maior acesso a informações pelos 
cidadãos e grupos da sociedade civil desempenham 
um papel essencial no aumento da transparência no 
setor minerador da Mongólia, que se tornou o prin-
cipal colaborador para o crescimento econômico 
e uma importante fonte de renda governamental.  
Apesar das melhorias observadas no âmbito da 
transparência, as CSOs da Mongólia continuam 
particularmente preocupadas sobre a sucessiva 
falta de transparência em práticas de aquisições 
do governo.  
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Mudanças em Documentos Publicados:  Surge 
uma História Mista

O número total de documentos orçamentários que 
foram publicados pelos 78 países cobertos na Pesquisa 
2008, para os quais os dados são comparáveis, per-
manece o mesmo na Pesquisa 2010. As Pesquisas 2008 
e 2010 relataram que os 78 países cumulativamente 
publicaram 368 dos 624 documentos cuja disponibi-
lidade foi avaliada.12    

Alguns governos avançaram e começaram a produzir 
e publicar documentos orçamentários pela primeira 
vez.  Por exemplo, Afeganistão, Egito, França, Libéria 
e Zâmbia começaram a publicar Revisões Semestrales 
em 2010.  

No entanto, alguns países começaram a produzir docu-
mentos orçamentários pela primeira vez, mas não os es-
tão publicando.  Por exemplo, Iêmen ,Libéria, e Trinidad 
e Tobago começaram a produzir Declarações Pré-
Orçamentárias, mas não publicam esses documentos.  

Infelizmente, alguns países retrocederam e suas pon-
tuações no Índice do Orçamento Aberto declinaram 
entre 2008 e 2010. Abaixo, nós traçamos o perfil de 
dois países (Fiji e Níger), os quais pararam de publicar 
alguns documentos orçamentários que eram publica-
dos em anos anteriores e avaliar as razões para esses 
desenvolvimentos.  Como com os três estudos de caso 
anteriores, esses estudos de caso são um resultado 
de discussões e hipóteses preliminares que serão 
testadas pela IBP através de estudos mais rigorosos 
em 8 a 10 países.  

Níger

A pontuação do Níger no OBI caiu de 26 no OBI 2008 
para 3 no OBI 2010, uma queda de 23 pontos.  Essa 

12 De modo semelhante, a Pesquisa 2008 relatou que esses 78 países 
produziram cumulativamente 117 documentos orçamentários que 
eles não publicavam. A Pesquisa 2010 descobre que esses 78 países 
produziram 107 documentos orçamentários que eles não publica-
vam. Além disso, a Pesquisa 2008 descobre que os 139 documentos 
orçamentários restantes não eram produzidos por esses 78 países 
sequer para seu uso interno, enquanto a Pesquisa 2010 descobre que 
os 149 documentos orçamentários restantes não eram produzidos.

queda pode ser atribuída principalmente à falta de 
acesso à Proposta Orçamentária do Executivo durante 
o período de pesquisa para o OBI 2010; além disso, o 
governo também não publicou seu Relatório de Meio de 
Ano.  No momento da Pesquisa do Orçamento Aberto 
2008, esses documentos estavamdisponíveis.  Uma 
vez que o Níger não tem um parlamento desde 2009 
(quando ele foi dissolvido), a Proposta Orçamentária 
do Executivo e o Relatório de Final do Ano não pu-
deram ser aprovados pelo legislativo e, sem a essa 
aprovação, eles não puderam ser publicados.  

Fiji

A pontuação de Fiji no OBI caiu de 13 no OBI 2008 
para 0 no OBI 2010, uma queda de 13 pontos.  Esse 
declínio reflete que o governo não está mais publi-
cando uma Declaração Pré-Orçamentária e Relatório 
de Final do Ano.  Além disso, a SAI nacional não está 
publicando um Relatório de Auditoria, que era pub-
licado anteriormente.  

O declínio de Fiji no OBI pode ser atribuído à anula-
ção da constituição do país em abril de 2009. Desde 
esse evento, o governo vem censurando duramente 
a mídia e impondo restrições ao judiciário, cortando 
amplamente o acesso do público a informações.  

Além dos declínios observados em Fiji e Níger, sete 
governos que no OBI 2008 publicavam Orçamento 
Cidadão não publicaram esses documentos nos anos 
subsequentes.

Esses desenvolvimentos mostram a instabilidade da 
transparência orçamentária em alguns países e são 
uma nota de advertência de que ganhos conquistados 
com dificuldade em transparência orçamentária não 
podem ser admitidos como certos.  Sistemas de super-
visão orçamentária fortes dependem da publicação 
consistente de relatórios e organizações da sociedade 
civil e os cidadãos precisam estar vigilantes para ga-
rantirem que seus governos não retrocedam no seu 
compromisso com a transparência orçamentária. •  
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CAPÍTULO QUATRO:   

Força das 
Instituições 

de Supervisão
Tradicionalmente, processos orçamentários são 
dominados pelo executivo, especificamente o 
ministério da fazenda e o tesouro.  Não apenas 
havia muito poucas informações nos orçamentos 
tornados públicos, mas os processos de tomada 
de decisão normalmente eram também fechados.   
No entanto, a emergência de novas práticas de 
gestão financeira pública enfatizando maior ab-
ertura nas práticas orçamentárias do governo e a 
necessidade de instituições de supervisão fortes 
criaram sistemas nos quais três órgãos do estado 
- o executivo, o legislativo e a SAI – têm um papel 
formal no processo orçamentário.  A razão para 
esses três órgãos existirem em todos os sistemas 

financeiros públicos modernos é fornecer verifica-
ções e equilíbrios eficientes e, portanto, garantir que 
fundos sejam coletados e gastos de uma maneira 
que reflita as prioridades nacionais e promova 
desenvolvimento. 

Tipicamente, requer-se que os legislativos aprovem 
o orçamento apresentado a eles e espera-se que 
mantenham o governo responsável por seu de-
sempenho na execução do orçamento.  Uma se-
gunda agência, que pode reportar-se ao legislativo 
e auxiliá-lo a conduzir a supervisão do orçamento, 
é a SAI. As SAIs verificam se receitas estão sendo 
coletadas e se os gastos feitos pelo executivo são Eu
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de uma maneira consistente com o Orçamento 
Promulgado e com regulamentações de gestão 
financeiras aplicáveis.  Geralmente, as SAIs enviam 
seus Relatórios de Auditoria aos legislativos, que 
então podem organizar audiências para discutir as 
descobertas contidas em Relatórios de Auditoria.  
Com base nessas audiências, legislativos podem 
fazer recomendações ao executivo para ação cor-
retiva.  Idealmente, o legislativo então avaliará se 
o executivo cumpriu com essas recomendações, 
fechando assim o ciclo de prestação de contas.          

Para realizar a supervisão eficiente de orçamen-
tos, legislativos e SAIs requerem que autoridades 
legais - preferencialmente constitucionais - espe-

cifiquem suas funções e a natureza da sua relação 
com o executivo. Os legislativos e as SAIs podem 
ser mais eficientes quando têm uma combinação 
de poderes legais, capacidade de pesquisa e infor-
mações abrangentes sobre finanças públicas.

O crescimento de organizações da sociedade civil 
em países ao redor do mundo que estão analisando 
e monitorando orçamentos do governo e seus 
impactos nas vidas dos cidadãos oferece uma opor-
tunidade para que os legislativos e SAIs aumentem 
suas funções de supervisão.  Essas organizações 
da sociedade civil podem fornecer novas infor-
mações e análises para uso por legislativos e SAIs 
sobre como o executivo está gerenciando fundos 
públicos.  Eles também podem ajudar a pressionar 
o executivo a tomar ação corretiva sobre problemas 
identificados por legislativos e SAIs.            

A Pesquisa do Orçamento Aberto avalia a força de 
legislativos e SAIs e oportunidades para o engaja-
mento público oferecidas por essas instituições.  
As descobertas da Pesquisa pertencentes a essas 
duas entidades são apresentadas abaixo. 13

Força dos Legislativos   

A Pesquisa do Orçamento Aberto avalia a força 
legislativa com base em uma série de critérios 
que avaliam a autoridade legal do legislativo para 
aprovar orçamentos no início do ano e para aprovar 
quaisquer emendas feitas ao orçamento durante o 
curso do ano fiscal.  Outros critérios medem o tempo 
disponível para um legislativo discutir e aprovar 
um orçamento e o nível de detalhes disponíveis no 
orçamento de gastos propostos aprovados por um 
legislativo.  Além disso, a Pesquisa do Orçamento 
Aberto avalia a abertura de discussões orçamentárias 
conduzidas pelo legislativo, inclusive a extensão de 
oportunidades que indivíduos e organizações da 
sociedade civil precisam testemunhar em audiên-
cias públicas organizadas pelo legislativo e estar 
presente durante audiências legislativas nas quais 

13 Cinco das 22 questões na Pesquisa do Orçamento Aberto referen-
tes à força dos legislativos e SAIs também são usadas para calcular o 
Índice do Orçamento Aberto.

CAIXA 5. 

Origens da Auditoria
O termo “auditoria” origina-se da palavra 
Latina audire que significa “ouvir”. Audire  
na Roma antiga se referia à “audição de 
prestação de contas”, um processo no qual 
um oficial comparava seus registros com 
os registros de outro oficial.  Como muitas 
das partes interessadas nas descobertas da 
auditoria eram analfabetas, as auditorias 
eram apresentadas oralmente.

Sistemas financeiros públicos modernos 
requerem a existência de uma entidade para 
supervisionar gastos públicos. Conhecidas 
geralmente como instituições supremas 
de auditoria, elas podem ter nomes como 
Gabinete do Auditor Geral, Conselho de 
Auditoria ou Tribunal de Contas.

A definição de Audire é de Harper, Douglas, 
Dicionário Online de Etimologia. http://www.
etymonline.com/index..php?term=audit  
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o executivo testemunha sobre seu orçamento 
proposto.  

Nos 94 países cobertos na Pesquisa 2010, a pon-
tuação média para “força do legislativo” é 44 em 
100. Como mostrado na tabela 8 abaixo, apenas 16 
dos 94 países pesquisados são considerados como 
tendo legislativos fortes, pontuando 67 ou mais.  

Um grande número, 35 países, tem legislativos 
fracos, pontuando 33 ou menos.  

A Pesquisa revela que o ponto fraco no papel do 
legislativo pode resultar de uma série de fatores.  
Primeiro, os legislativos podem não ter tempo 
adequado para analisar a Proposta Orçamentária 
do Executivo.  Por exemplo, em 22 dos 94 países 
pesquisados, os legislativos recebem a Proposta 

TABELA 8. 

MAIS DE UM TERÇO DE LEGISLATIVOS FORAM DESCOBERTOS 
COMO SENDO FRACOS NO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO

SUB-PONTUAÇÕES DA PESQUISA NÚMERO DE PAÍSES PAÍSES

FORTE 
(sub-pontuações no 
OBI de 67 a 100)

16
África do Sul, Alemanha, Coréia do Sul, Eslovênia, 
Estados Unidos, França, Itália, Mali, Noruega, 
Nova Zelândia, Polônia, Portugal, República 
Tcheca, Rússia, Sri Lanka, Suécia

MODERADA 
(sub-pontuações de 34 a 66) 43

Afeganistão, Albânia, Argentina, Bolívia, 
Botsuana, Brasil, Bulgária, Burkina Faso, 
Cazaquistão, Colômbia, Costa Rica, Croácia, 
Egito, El Salvador, Eslováquia, Espanha, Filipinas, 
Gana, Geórgia, Guatemala, Honduras, Jordânia, 
Índia, Indonésia, Libéria, Macedônia, México, 
Moçambique, Mongólia, Níger, Nigéria, Peru, 
Quênia, Quirguistão, Reino Unido, Sérvia, 
Tailândia, Trinidad e Tobago, Ucrânia, Uganda, 
Venezuela, Zâmbia 

FRACA 
(sub-pontuações de 0 a 33) 35

Angola, Arábia Saudita, Argélia, Azerbaijão, 
Bangladesh, Bósnia, Camarões, Camboja, Chile, 
China, Equador, Guiné Equatorial, Fiji, , Iêmen, 
Iraque, Líbano, Malásia, Malawi, Marrocos, 
Namíbia, Nepal, Nicarágua, Papua Nova Guiné, 
Paquistão, República do Chad, República 
Democrática do Congo, República Dominicana, 
Romênia, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sudão, 
Tanzânia, Timor Leste, Turquia, Vietnã 
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Orçamentária do Executivo menos de seis semanas 
antes do início do ano orçamentário.  A melhor 
prática internacional pede que o orçamento seja 
apresentado pelo menos três meses antes do início 
do ano orçamentário, mas essa norma é satisfeita 
em apenas 47 dos países pesquisados.  Em outras 
palavras, em metade dos países avaliados pela 
Pesquisa 2010, o orçamento anual é aprovado 
como lei pelo legislativo sem tempo adequado para 
analisar e debater o orçamento proposto.

Segundo, embora orçamentos sejam normalmente 
promulgados como lei anualmente pelos legisla-
tivos de cada um dos países incluídos na Pesquisa 
2010, em 33 países, os legislativos têm poderes 
muito limitados, ou nenhum poder, para emendar 
a Proposta Orçamentária do Executivo; em ape-
nas 27 dos 94 países pesquisados os legislativos 
realmente têm poderes ilimitados para emendar 
o orçamento apresentado a eles.  

Terceiro, os legislativos na maioria dos países 
pesquisados não são adequadamente autorizados a 
exercerem supervisão eficiente da implementação 
do orçamento.  Isso pode criar situações nas quais 
o executivo altera arbitrariamente o orçamento 
aprovado pelo legislativo.  Em 52 países incluídos 
na Pesquisa 2010, os legislativos não têm nenhuma 
oportunidade de parar a movimentação de fundos 
entre unidades administrativas antes que esses 
desvios do orçamento aprovado sejam feitos.  Além 
disso, em 31 países, orçamentos complementares 
não são aprovados pelo legislativo de modo algum 
ou aprovados apenas após os fundos contidos neles 
terem sido gastos.  De modo semelhante, em 58 dos 
94 países pesquisados, os gastos feitos de fundos 
de contingência (fundos que são reservados para 
uso em emergência) não são enviados ao legislativo 
para aprovação, ou essa aprovação é procurada 
apenas depois que a verba tenha sido gasta pelo 
executivo.  Em todas essas circunstâncias, o execu-
tivo pode driblar a lei do orçamento promulgado, e 
o desejo do legislativo, em decisões de gastos que 
faz durante o ano. 

Mudanças na Pesquisa do Orçamento  
Aberto 2008

A pontuação média em força legislativa para os 
85 países incluídos na Pesquisa do Orçamento 
Aberto 2008 foi 42.14  A pontuação média para 
esses mesmos países subiu levemente para 44 na 
Pesquisa do Orçamento Aberto 2010.  Países que 
tiveram melhoria notável incluem Afeganistão, 
Camboja, Quênia, Quirguistão, Mongólia, África 
do Sul e Sri Lanka — países nos quais os legislativos 
começaram a aprovar orçamentos complementares 
ou a movimentação de fundos entre unidades 
administrativas durante o ano orçamentário, ou 
nos quais os legislativos começaram a conduzir 
audiências públicas sobre as propostas orçamen-
tárias que estavam considerando.  Por outro lado, 
a força do legislativo declinou em alguns países, 
incluindo a El Salvador, Fiji, Nepal, República do 
Chad, e Romênia – países nos quais os legislativos 
não mais organizam audiências públicas sobre seus 
orçamentos ou nos quais os legislativos reduziram 
seu nível de supervisão sobre a fase de execução 
do orçamento.   

Força das SAIs

As avaliações da Pesquisa do Orçamento Aberto da 
força de instituições supremas de auditoria (SAI) 
avaliam o nível de independência de uma SAI de 
um executivo.  A independência é medida com 
base em fatores como a natureza do procedimento 
para retirar o diretor da SAI e o nível de critério 
fornecido pela lei para a SAI auditar o que quer que 
deseje.  Outros critérios avaliam se o orçamento 
anual de uma SAI está adequado para permitir que 
ela exerça significativamente o seu mandato e se 
pessoal especializado está disponível em uma SAI 
para auditar o setor de segurança.  Além disso, a 
força da SAI é classificada em critérios que aval-
iam a pontualidade da liberação ao público dos 

14 Os dados para questões sobre a força do legislativo e da SAI 
são comparáveis entre todos os 85 países que foram avaliados nas 
Pesquisas 2008 e 2010. Isso é em contraste com as questões usadas 
para construir o Índice do Orçamento Aberto para as quais os dados 
são apenas comparáveis para 78 dos 85 países (ver Capítulo Três).
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Relatórios de Auditoria sobre os gastos finais de 
departamentos nacionais, bem como a natureza da 
comunicação entre a SAI e o público.  Finalmente, 
a Pesquisa avalia a abrangência da análise leg-
islativa das auditorias publicadas pela SAI, bem 
como a abrangência de quaisquer relatórios de 
acompanhamento pelo executivo, legislativo ou 
SAI sobre os passos tomados pelo executivo para 
tratar das recomendações de auditoria indicando 
um necessidade para ação corretiva.       

A pontuação média dos países incluídos na Pesquisa 
2010 sobre a força de SAIs é 49. Como mostrado na 
tabela 9, apenas 24 dos 94 países pesquisados têm 
SAIs fortes, enquanto 32 países têm SAIs fracas.  

A pesquisa revela que a maioria das SAIs são inde-
pendentes do executivo em pelo menos algumas 
medidas.  Por exemplo, SAIs em 83 dos 94 países 
pesquisados têm arbítrio significativo ou total em 
lei para decidir quais auditorias realizar durante o 

TABELA 9. 

APENAS UMA EM QUATRO SAIS REVELADA COMO SENDO FORTE
SUB-PONTUAÇÕES DA PESQUISA NÚMERO DE PAÍSES PAÍSES

FORTE 
(sub-pontuações no 
OBI de 67 a 100)

24

África do Sul, Alemanha, Bósnia, Botsuana, Brasil, 
Chile, Colômbia, Coréia do Sul, Costa Rica, Croácia, 
Eslováquia, Eslovênia, Estados Unidos, França, 
Índia, Itália, Macedônia, Nova Zelândia, Noruega, 
Polônia, Reino Unido, República Tcheca, Rússia, 
Suécia, 

MODERADA 
(sub-pontuações de 34 a 66) 38

Albânia, Argentina, Bolívia, Cazaquistão, China, 
El Salvador, Equador, Espanha, Filipinas, Gana, 
Geórgia, Guatemala, Honduras, Indonésia, 
Iraque, Libéria, Malásia, Mali, México, Mongólia, 
Namíbia, Nepal, Paquistão, Peru, Portugal, 
Quênia, Quirguistão, Romênia, Ruanda, Sri Lanka, 
Tailândia, Tanzânia, Trinidad e Tobago, Turquia, 
Ucrânia, Venezuela, Vietnã, Zâmbia 

FRACA 
(sub-pontuações de 0 a 33) 32

Afeganistão, Angola, Arábia Saudita, Argélia, 
Azerbaijão, Bangladesh, Bulgária, Burkina Faso, 
Camarões, Camboja, Egito, Guiné Equatorial, 
Fiji, Iêmen, Jordânia, Líbano, Malawi, Marrocos, 
Moçambique, Nicarágua, Níger, Nigéria, Papua 
Nova Guiné, República do Chad, República 
Democrática do Congo, República Dominicana, 
São Tomé e Príncipe, Senegal, Sérvia, Sudão, 
Timor Leste, Uganda



 INTERNATIONAL BUDGET PARTNERSHIP52

ano.  Além disso, os diretores das SAIs na maioria 
dos países pesquisados - 70 dos 94 – apenas podem 
ser retirados pelo legislativo ou judiciário.  Claro 
que, nos 24 países nos quais o executivo pode retirar 
o diretor da SAI sem buscar o consentimento final 
do legislativo ou do judiciário, as SAIs podem se 
sentir constrangidas com a liberação de Relatórios 
de Auditoria que detalhem alguma coisa negativa 
na gestão de fundos pelo executivo (ou seja, em-
pregador da SAI).  

A Pesquisa 2010 revela que as SAIs em muitos 
países pesquisados enfrentam problemas mais 
gerais que podem comprometer sua habilidade 
para desempenhar papel de supervisão eficiente.  
Por exemplo, em 45 dos 94 países pesquisados, os 
orçamentos anuais das SAIs são menores do que 
os valores que elas requerem, de acordo com as 
informações disponíveis, para desempenharem 
seus papéis de supervisão; além disso, em 19 desses 
países, o orçamento da SAI é na verdade determi-
nado pelo executivo (que pode limitar a habilidade 
da SAI para implementar sua agenda de auditoria 
estabelecendo um limite orçamentário para a in-
stituição que está abaixo dos seus requisitos para 
funcionar com eficiência).

Também há outras medidas usadas na Pesquisa do 
Orçamento Aberto para avaliar a força das SAIs, 
particularmente aquelas medidas que avaliam 
a abertura da SAI, nas quais as SAIs na maioria 
dos países têm pontuações ruins.  Em 49 países, 
Relatórios de Auditoria não são publicados de forma 
alguma ou são publicados mais de um ano após o 
final do ano orçamentário para o qual eles foram 
produzidos - portanto, reduzindo grandemente 
a oportunidade para que esses relatórios sejam 
usados para forçar ações corretivas.  Além disso, os 
legislativos em muitos países fazem uso limitado dos 
Relatórios de Auditoria enviados a eles pelas SAIs.  
Dessa forma, em 40 dos 94 países pesquisados, os 
legislativos não examinam nenhum Relatório de 
Auditoria ou examinam apenas alguns.  

Finalmente, em 70 países, o público não recebe 
nenhum relatório sobre como o executivo responde 
às recomendações para ação corretiva feitas nos 
Relatórios de Auditoria da SAI.  Essas descobertas 
são preocupantes naquilo que elas apontam à falta 
de seriedade ou acompanhamento adequado por 
parte do executivo para engajar com as descobertas 
contidas nos Relatórios de Auditoria, inclusive 

CAIXA 6. 

O OBI e as Normas 
Internacionais para In-
stituições Supremas de 
Auditoria
As sugestões da IBP para fortalecer melhores 
práticas em abertura e prestação de contas 
nas SAIs foram incorporadas recentemente 
nas Normas Internacionais para Instituições 
Supremas de Auditoria desenvolvidas pela 
Organização Internacional de Instituições 
Supremas de Auditoria.  Na satisfação das 
recomendações da IBP, essas normas en-
corajam as SAIs a serem mais transparentes 
com relação ao seus fundos e o grau do seu 
arbítrio para realizar auditorias.  Essas nor-
mas também incentivam SAIs a manterem 
mecanismos formais através dos quais elas 
podem comunicar ao público e engajar o 
público no processo de auditoria.

Fonte: Organização Internacional de 
Instituições Supremas de Auditoria, 
“Decisões sobre Comentários fornecidos 
sobre as Normas Internacionais para 
Instituições Supremas de Auditoria 20 e 
21,” INTOSAI, 2009, ( http://www. issai.
org/media(808,1033)/ISSAI_20%2F21_ 
Comments.pdf ).
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aquelas que recomendam ação corretiva com rela-
ção à maneira pela qual os fundos são gerenciados.            

Mudanças na Pesquisa do Orçamento  
Aberto 2008

A pontuação média sobre a força das SAIs para os 85 
países incluídos na Pesquisa do Orçamento Aberto 
2008 foi 45. A pontuação média para esses mesmos 
85 países subiu levemente para 48 na Pesquisa 
do Orçamento Aberto 2010. Países com melhoria 
notável incluem Afeganistão, Brasil, Cazaquistão, 
Gana, Libéria, República Democrática do Congo, 
Sudão e Tanzânia.  Nesses países, as SAIs puderam 
exercer maior liberdade na determinação da sua 
agenda de auditorias do que foi descoberto como 
sendo o caso em rodadas anteriores da Pesquisa, as 
SAIs melhoraram a pontualidade da liberação dos 
seus Relatórios de Auditoria, ou as SAIs conduziram 
auditorias mais abrangentes sobre orçamentos de 
segurança nacional do que foi documentado em 
rodadas anteriores da Pesquisa.  Por outro lado, 
a força da SAI caiu em alguns países, incluindo 
a Fiji e República Dominicana.  As SAIs nesses 
países experimentaram reduções nos seus poderes 
para determinarem suas agendas; além disso, a 
pontualidade da liberação por essas SAIs dos seus 
Relatórios de Auditoria completos deteriorou-se. 

Transparência Orçamentária e a Força das 
Instituições de Supervisão

Países que têm baixas pontuações no OBI normal-
mente também sofrem de instituições de supervisão 
fracas.  A tabela 10 mostra que os 22 países que 
foram revelados na OBI 2010 como fornecendo in-
formações escassas ou nenhuma informação sobre 
seus orçamentos também tiveram as pontuações 
médias mais baixas sobre força do legislativo e força 
da SAI.  Em contraste, os sete países que tiveram 
as pontuações mais altas no OBI 2010 também 
têm as pontuações médias mais altas sobre força 
do legislativo e força da SAI.  Aliás, essa correlação 
é demonstrada para todas as cinco categorias de 
pontuações no OBI.  Essa descoberta parece lógica 

porque a supervisão eficiente requer acesso a in-
formações abrangentes e pontuais.

Para observar essas informações de outra forma, 
24 dos 35 países avaliados como tendo legislativos 
fracos na Pesquisa do Orçamento Aberto 2010 
fornecem informações orçamentárias mínimas 
ou limitadas de acordo com o OBI.  De modo se-
melhante, 23 dos 32 países avaliados como tendo 
SAIs fracas na Pesquisa estão entre os piores des-
empenhos no OBI.

A Pesquisa 2010 também revela que a maioria 
dos países (59 dos 94 países pesquisados) têm 
legislativos e SAIs que são ambos fortes ou ambos 
fracos.  Nos 35 países restantes, uma instituição é 
mais forte do que a outra.  Por exemplo, os legisla-
tivos na Bósnia e no Chile têm pontuações fracas 
enquanto suas SAIs são consideradas fortes.  Em 
contraste, os legislativos em Mali, Portugal e Sri 
Lanka têm pontuações “mais fortes” do que as 
SAIs nesses países.         

Participação Pública nos 
Sistemas de Supervisão 
Orçamentária

Muitos legislativos e SAIs seguem práticas que não 
permitem participação pública ao máximo possível, 
mesmo dados os poderes atuais desses órgãos.  

Os legislativos usualmente podem decidir suas 
próprias regras e ordens permanentes e usam es-
ses poderes para organizarem audiências públicas 
ou convidam especialistas da sociedade civil para 
prestar testemunho durante discussões orçamen-
tárias.   Na verdade, as constituições de muitos países 
preservam explicitamente os direitos dos legisla-
tivos de convocarem testemunhas independentes.
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TABELA 10. 

PAÍSES QUE NÃO TÊM TRANSPARÊNCIA ORÇAMENTÁRIA 
TAMBÉM SOFREM DE INSTITUIÇÕES DE SUPERVISÃO FRACAS

0 20 40 60 80 100

INFORMAÇÕES LIMITADAS OU 
NENHUMA INFORMAÇÃO

(PONTUAÇÕES NO OBI DE 0 A 20)

MÍNIMAS
(PONTUAÇÕES NO OBI DE 21 A 40)

ALGUMAS
(PONTUAÇÕES NO OBI DE 41 A 60)

SIGNIFICATIVAS
(PONTUAÇÕES NO OBI DE 61 A 80)

INFORMAÇÕES ABRANGENTES
(PONTUAÇÕES NO OBI DE 81 A 100)

FORÇA MÉDIA DA SAIFORÇA MÉDIA DO LEGISLATIVO

77

60

45

38

28

88

72

52

35

28
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No entanto, a Pesquisa 2010 revela que os legislativos 
normalmente não estão abertos ao público, inclusive 
à mídia, durante suas discussões orçamentárias.  
Em 68 dos 94 países pesquisados, os legislativos 
não organizam nenhuma audiência pública na qual 
é dada uma oportunidade ao público de testemun-
har sobre os orçamentos e ministérios individuais.  
Além disso, em 35 países incluídos na Pesquisa, 
todas as discussões orçamentárias legislativas 
envolvendo o executivo são reuniões fechadas; 
o público é excluído totalmente da observação 
dessas reuniões, mesmo se elas são audiências de 
comitês e nenhum registro público das reuniões 
é fornecido.  Em 36 países, apenas algumas dessas 
discussões são abertas ao público.  

A Pesquisa 2010 também revela que algumas SAIs 
instituíram fortes mecanismos de consultoria que 
permitiriam ao público encaminhar reclamações 
e sugestões às suas SAIs nacionais.  Por exemplo, 
em 57 países, as SAIs mantêm pouquíssimos me-
canismos de comunicação formal através dos quais 
o público pode fazer reclamações ou sugestões para 
informar a agenda de auditorias ou auditorias.  Isso 
frustra um feedback de fonte de informações de 
potencial excelência sobre as operações dos pro-
gramas do governo.  A falta desses mecanismos de 
consultoria é particularmente predominante em 
países nos quais as SAIs não têm poderes adequados 
e independência do executivo.  

Normalmente, as SAIs pontuam muito menos em 
questões na Pesquisa que avaliam a abrangência dos 
seus Relatórios de Auditoria publicados do que elas 
pontuam naquelas avaliando sua independência.  
Essa lacuna é especialmente grande para aqueles 
países com pontuação menor do que 60 no OBI 
2010. Isso sugere que as SAIs podem fazer mais, 
mesmo dadas as suas limitações instituições, para 
publicarem mais informações nos seus relatórios de 
auditoria.  O suporte e o envolvimento do público no 
trabalho das SAIs podem, na verdade, aumentar a 
capacidade de SAIs normalmente fracas para pres-
sionar seus executivos a tomarem ação corretiva 
com base nas descobertas da auditoria.   

Implicação dessas Descobertas 

A Pesquisa do Orçamento Aberto 2010 revela que 
um número significativo de países têm legislativos 
e SAIs fracos – mais de um terço dos legislativos e 
SAIs nos países pesquisados revelou-se fraco.  Além 
disso, a Pesquisa revela que a maioria dos países 
que implementam práticas ruins de transparência 
orçamentária também são países que tendem a ter 
instituições de supervisão fracas.  Isso significa que 
nesses países, não apenas o público é incapaz de ter 
alguma compreensão substancial do  impacto ou 
sobre o uso de recursos nacionais, mas mesmo as 
instituições de supervisão formais são incapazes 
de terem qualquer impacto decisivo sobre como o 
executivo levanta e gasta verbas no país.

Países que reduziram o papel dos seus legisla-
tivos para aprovar relatórios orçamentários ou 
que questionaram a independência de SAIs estão 
propensos a sofrer de governança ruim.  Quando o 
caixa nacional está nas mãos de uma pequena elite 
que não presta contas a mais ninguém, é provável 
que ambos os orçamentos sejam gastos de forma 
insensata e que a corrupção seja significativa.  
Para melhorar a situação e mostrar seriedade da 
sua intenção para tratar do déficit da prestação de 
contas, legislativos e SAIs não precisam aguardar 
que o executivo tome ação.  Como ilustrado nesse 
capítulo, essas instituições sozinhas podem começar 
a tomar algumas providências imediatas  para 
abrir orçamentos para maior exame do público 
e aumentar suas próprias capacidades limitadas 
para supervisionar orçamentos. •
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CAPÍTULO CINCO:  

Recomendações
Para cada país pesquisado, a IBP preparou relatórios individuais sobre seu processo 

orçamentário, incluindo recomendações sobre como eles podem abrir seus sistemas.  

Esses relatórios individuais são o melhor ponto de partida para aqueles interessados 

em quais ações devem ser tomadas por um país em particular.  Aqui, nós apresenta-

mos nossas recomendações gerais.  

1.  Os países devem tornar públicos todos os docu-
mentos que eles produzem.

Uma descoberta impressionante deste relatório é a 
frequência com que os governos produzem documentos 
orçamentários essenciais, mas os usam apenas para 
fins internos ou para seus doadores.  Especificamente, 
a Pesquisa descobriu que 42 por cento dos documentos 
orçamentários que os governos falham em publicar são 
realmente produzidos, mas usados para fins internos 
ou doadores.  Países com pontuações baixas, em par-
ticular, poderiam melhorar substancialmente seus 
níveis de transparência orçamentária se simplesmente 
começassem a publicar documentos que já produzem; 
a maioria dos documentos orçamentários produzidos 
pelos países com as piores pontuações não são tornados 
públicos.  Especialmente observa-se que todos os 22 
países que falham em divulgar a Proposta Orçamentária 
do Executivo para o público realmente produzem este 
documento para fins internos.

A IBP recomenda que países tornem públicas todos os 
documentos orçamentários que produzem, por exem-
plo, postando-os no web site do governo.  Essa medida 
simples não necessitaria de praticamente nenhum es-
forço ou custo adicional pelos governos envolvidos, mas 
melhoraria dramaticamente a abertura de orçamentos 
em grandes partes do mundo.

2.  Os documentos orçamentários devem estar am-
plamente disponíveis de forma gratuita e oportuna.

Como este estudo revela, muito frequentemente, todos 
os países impedem o acesso a documentos orçamentários 
cobrando grandes valores por eles ou não usando os 
mecanismos disponíveis para permitir o acesso gratuito.  
Muitos documentos também são liberados muito tarde 
de modo que seu uso é reduzido.

É relativamente fácil disponibilizar amplamente esses 
documentos gratuitamente.  Os governos devem publicar 

C
H

F 
In

te
rn

at
io

na
l



 INTERNATIONAL BUDGET PARTNERSHIP58

informações orçamentárias em web sites do governo.15   
Embora velocidades de download na Internet e os 
custos do acesso à Internet seja desafios que limitam 
o uso em muitos países, disponibilizando informações 
nos seus web sites, o governo reduz qualquer chance 
de que representantes individuais usem seus poderes 
arbitrários para oferecer acesso arbitrário a relatórios 
orçamentários.  Além disso, aqueles governos que já 
começaram a publicar informações nos seus web sites 
podem melhorar o acesso aos relatórios fornecendo 
dados orçamentários em formatos fáceis de baixar, trab-
alhando com a sociedade civil para tornar os formatos de 
dados mais simples para o usuário e desenvolvendo um 
sistema de arquivo contendo relatórios orçamentários 
de anos anteriores.

Os países também devem disponibilizar documentos 
orçamentários em bibliotecas nacionais e locais e em 
balcões de informações mantidos em gabinetes do 
governo.

Os governos devem aumentar a pontualidade da pub-
licação dos relatórios orçamentários.  Por exemplo, a 
Proposta Orçamentária do Executivo deve ser publicada 
bem antes das datas de aprovação de orçamentos, de 
modo que análise e discussão adequadas sejam possíveis, 
e Relatórios de Final de Ano e de Auditoria devem ser 
publicados dentro de seis meses a partir do final do ano 
fiscal, de modo que esses relatórios possam ser mais 
pertinentes.

3.  Os países com desempenho especialmente mais 
baixo no OBI devem trabalhar para satisfazer 
certos padrões mínimos. 

Uma das descobertas mais encorajadoras da Pesquisa 
do Orçamento Aberto 2010 foi o significativo progresso 
feito por muitos países que tiveram pontuações ruins 
em Pesquisas anteriores.  Consistentes com nossas 
primeiras recomendações, esses governos alcançaram 
amplamente essas melhorias começando a disponibili-
zar nos seus web sites os relatórios orçamentários que 

15 Na medida do possível, os documentos devem ser postados no 
web site da agência responsável por produzir as informações, de 
modo que o público não fique confuso sobre onde as informações 
estão disponíveis.

produziam anteriormente, mas disponibilizavam apenas 
para públicos governamentais internos ou a doadores.  

Até agora, 22 países no OBI 2010 tiveram pontuação 
menor do que 20. Esses 22 países são Arábia Saudita, 
Argélia, Bolívia, Burkina Faso, Camarões, Camboja, 
China, Fiji, Guiné Equatorial, Honduras, Iraque, Níger, 
Nigéria, Quirguistão, República do Chad, República 
Democrática do Congo, República Dominicana, Ruanda, 
São Tomé e Príncipe, Sudão e Vietnã.  Todos esses países 
produzem uma Proposta Orçamentária do Executivo, 
mas 21 deles não estão publicando esse documento.  
Além disso, cinco países nessa categoria não publicam 
o Orçamento Promulgado.  Assim, os dois documentos 
que explicam o que o governo propôs fazer com os re-
cursos do público e o que ele decidiu fazer com aqueles 
recursos geralmente não estão disponíveis.

Outros 12 países na categoria de pontuação mais baixa 
produzem um Relatório de Auditoria, mas não publicam 
esses relatórios; dois países publicam esses relatórios 
mais de dois anos após o final do período de relatório.  
Também, pouquíssimos legislativos em países que 
pontuam menos de 20 no OBI 2010 organizam audiên-
cias públicas sobre suas discussões orçamentárias.  Os 
legislativos em apenas dois desses 22 países convidam 
testemunho externo a ser prestado em audiências leg-
islativas abertas organizadas durante a consideração 
do orçamento nacional.  A ausência de Relatórios de 
Auditoria e audiências públicas revela a falha de países 
de pontuações baixas em reconhecerem a importância 
das verificações e equilíbrios no processo orçamentário.

A IBP recomenda que, no mínimo, países que atualmente 
não fornecem ou limitam informações orçamentárias 
publiquem sua Proposta Orçamentária do Executivo, 
Orçamento Promulgado e Relatórios de Auditoria.  A 
IBP também recomenda que poderes legislativos nesses 
países comecem a organizar audiências orçamentárias 
públicas antes da aprovação do orçamento pelo legisla-
tivo.  A adoção dessas medidas básicas pode aumentar 
significativamente a transparência orçamentária e a 
prestação de contas nesses países.  



59

As práticas de transparência orçamentária nesses 
países são do maior interesse para a IBP.  Ela estará 
monitorando o desenvolvimentos nos países orçando 
práticas mesmo antes do lançamento do próximo OBI 
e relatará o seu progresso.  

4. Países fornecendo um mínimo ou algumas in-
formações devem aprimorar seu desempenho em 
três relatórios chaves.

O estudo revela que 52 países pontuam entre 21 e 60 no 
Índice do Orçamento Aberto 2010 e assim são classifica-
dos como fornecendo informações mínimas ou algumas 
informações sobre seus orçamentos.  Praticamente 
todos esses países liberam sua Proposta Orçamentária 
do Executivo para o público, mas esses orçamentos são 
substancialmente menos abrangentes do que as pro-
postas de países de pontuação alta.16  Os Relatórios de 
Auditoria que eles publicam também são insuficiente-
mente abrangentes e cerca de um terço desses países não 
publicam esse documento chave.   Normalmente, esses 
países também falharam em publicar algum dos outros 
documentos orçamentários chaves; mais notavelmente, 
as Revisões Semestrales.    

Esses países devem aumentar a abrangência da Proposta 
Orçamentária do Executivo e delegar poderes às suas SAIs 
para publicarem Relatórios de Auditoria abrangentes.  
Todos esses países precisam publicam Relatórios de 
Auditoria, e eles também precisam começar a produzir 
e publicar Revisões Semestrales.  Países como a Índia, 
Colômbia e Sri Lanka aumentaram suas pontuações no 
OBI e passaram da categoria de algumas informações 
para a categoria de informações significativas tomando 
a maioria dessas medidas.   

Os documentos orçamentários publicados devem in-
cluir informações sobre a relação entre o orçamento do 
governo e sua política e metas macroeconômicas; sobre 
políticas que são destinadas a beneficiar diretamente as 
populações mais empobrecidas do país; sobre produtos 
16 A pontuação de abrangência das Propostas Orçamentárias do 
Executivo publicadas por países pontuando entre 21 e

60 no OBI 2010 geral foi 50, enquanto que a pontuação de abrangência 
correspondente para países com pontuações OBI gerais superior a 
60 foi 75. 

e resultados esperados e alcançados; e sobre certas 
atividades fiscais fora do processo orçamentário padrão 
que podem ter um grande impacto sobre a habilidade 
do governo para satisfazer suas metas fiscais e políticas, 
incluindo fundos extra-orçamentários, atividades apa-
rentemente fiscais e responsabilidades contingentes.  

5.  Os países devem comprometer-se com os 
princípios da supervisão e engajamento no pro-
cesso orçamentário.  A autoridade, independência e 
capacidade de instituições de supervisão orçamen-
tária devem ser reforçadas.  A voz do público deve 
ser permitida como uma verificação e equilíbrio 
complementar.

O estudo revela que países que divulgam poucas informa-
ções orçamentárias normalmente sofrem de instituições 
de supervisão fracas.  Os poderes legislativos geralmente 
não têm poderes adequados para emendar o orçamento 
desenvolvido pelo executivo e não são providos de tempo 
suficiente para avaliar de modo abrangente a Proposta 
Orçamentária do Executivo antes de aprová-lo em lei.  
Os poderes executivos de muitos governos também 
têm a liberdade para gastar fundos substancialmente 
conforme desejarem independente do que o orçamento 
promulgado exige.  Geralmente, Instituições Supremas 
de Auditoria não têm total independência do executivo e 
frequentemente relatam que não têm recursos suficientes 
para realizar eficientemente seus mandatos de auditoria.  
Essas limitações nas instituições de supervisão formal 
comprometem severamente a prestação de contas do 
executivo sobre finanças públicas.     

Esse estudo também revelou que os próprios órgãos 
de supervisão do governo frequentemente falham em 
oferecer oportunidades para participação pública.  Em 
apenas 26 países, por exemplo, são oferecidas ao público 
oportunidades formais para fornecer testemunho du-
rante discussões orçamentárias legislativas.  Em muitos 
países, essas discussões são conduzidas em segredo.  

Quando todos os países são considerados, a pontuação 
média para legislativos foi apenas 44 e para SAIs foi 49, 
destacando a necessidade geral para melhoria.
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Os governos devem perceber que abrir seus orça-
mentos significa também fortalecer instituições de 
supervisão e o papel do público.  Mesmo se informações 
forem fornecidas pelo poder executivo, a ausência de 
verificações e equilíbrios significativos é a receita para 
desperdício, prioridades inadequadas e, algumas vezes, 
corrupção direta.  Assim, legislativos deve ter poderes 
de emenda e tempo para analisar o orçamento, e eles 
devem ser capazes de fornecer verificações apropriadas 
se o executivo desejar gastar fundos de formas que se 
diferenciam das alocações no orçamento promulgado.  
As SAIs devem ser independentes e terem autoridade 
e capacidade adequadas e recursos para cumprir suas 
responsabilidades de supervisão.  Também vale a pena 
observar que em certos países, melhorias recentes na 
maneira que os poderes executivos apresentam o orça-
mento foram estimuladas pela pressão do legislativo ou 
representantes de SAIs fortes.

O público também deve estar engajado nos processos 
de supervisão.  Para promover participação pública 
eficiente, o poder legislativo deve convocar audiências 
públicas abertas em cada etapa do processo orçamen-
tário e permitir que a sociedade civil e os indivíduos 
prestem testemunho. De modo semelhante, deve-se 
oferecer oportunidades ao público para engajar dire-
tamente com as SAIs na fase de avaliação do processo 
orçamentário.   Há muitos mecanismos através dos 
quais esse engajamento pode ocorrer. Por exemplo, os 
Estados Unidos e o Reino Unido mantêm “linhas diretas 
contra fraudes” através das quais o público pode relatar 
condutas ilegais suspeitas no uso dos fundos públicos, 
enquanto na Coréia do Sul, o público pode sugerir as-
suntos para auditoria em potencial.

6. Doadores devem encorajar e apoiar países 
que dependem de auxílio para melhorarem sua 
transparência.

Países dependentes de ajuda recebem pontuações no 
OBI 2010 significativamente mais baixas do que países 
que não são dependentes de ajuda.  Entre países que 
recebem ajuda de doadores que constitui mais de cinco 
por cento do seu produto interno bruto, a pontuação 
média no OBI foi 30. Entre outros países, a pontuação 

média no OBI foi 44. Outra pesquisa mostrou que em 
alguns casos, práticas de doadores inibem a transparência 
orçamentária.  No entanto, os doadores têm o interesse 
(para ver se sua ajuda será bem gasta) e a influência 
para avançar a transparência orçamentária (recentes 
melhorias nos países em abrir seus orçamentos foram 
frequentemente estimuladas pela pressão internacional).  

A IBP preparou um documento resumo dos países para 
cada um dos países cobertos pelo OBI 2010, o qual pode 
ser encontrado no web site da IBP no endereço www.
openbudgetindex.org.  Os doadores podem usar essas 
informações para identificar as recomendações que a 
IBP oferece para aumentar a transparência orçamentária 
em países específicos dependentes de ajuda.  

Mais geralmente, os doadores podem encorajar maior 
transparência orçamentária através do uso de uma 
variedade de recompensas e castigos.  Eles podem criar 
incentivos para incentivar melhorias em transparência 
orçamentária nos países que apóiam, inclusive mais 
apóio sobre orçamento para países que demonstram 
melhores práticas de transparência orçamentária.  Os 
doadores também podem prestar assistência técnica para 
instituições e atores de supervisão (poderes legislativos, 
SAIs, sociedade civil, mídia, etc.) de modo que haja maior 
capacidade para pressionar executivos a expandirem 
sua transparência orçamentária e prestação de contas.  

Atualmente, governos que estão desejando reformar 
seus sistemas orçamentários têm poucos caminhos 
para receber assistência e conselho em questões de 
transparência orçamentária. O aconselhamento so-
bre sistemas de transparência e prestação de contas é 
geralmente perdido em pacotes de reforma da gestão 
financeira pública atual oferecidos por doadores e in-
stituições de desenvolvimento.  Portanto, os doadores 
devem considerar prestar essa assistência a governos 
que a desejem.  A IBP está conduzindo uma iniciativa 
para tratar essa questão (ver Caixa 7).         

Finalmente, os doadores devem certificar-se de que 
informações sobre sua própria ajuda é tratada de forma 
transparente.  Isso pode significar que qualquer ajuda 
que eles forneçam a um país seja refletida nos docu-



61

mentos orçamentários desse país.  Isso também pode 
significar que doadores relatem sua própria ajuda em 
projetos de modo transparente, incluindo, se possível, 
relatórios sobre tal ajuda em formatos e cronogramas 
que são compatíveis com os sistemas orçamentários 
do país recebedor. 

7.  Um movimento normativo mundial sobre 
transparência orçamentária deve ser estabelecido.

O aprimoramento geral em transparência orçamentária 
nos últimos anos, bem como o significativo aprimora-
mento experimentado em muitos países que tinham 
pontuações anteriores baixas, parece originar-se, pelo 
menos em parte, da crescente pressão nacional e inter-
nacional sobre os governos para abrirem seus processos 
orçamentários, bem como de uma melhor compreensão 
daquilo que as boas práticas orçamentárias exigem.  Essa 
pressão pode ser aumentada e as expectativas podem 
ser mais esclarecidas, através de uma movimento de 
normas mundiais.

Em muitas questões chaves de interesse mundial, várias 
combinações de países, instituições internacionais e 
sociedade civil concordam sobre um conjunto de padrões 
que eles incentivam os países a alcançarem ao longo de 
um período de tempo.  Por exemplo, normas mundiais 
sobre participação política feminina, fim da tortura, 
neutralidade para o pessoal médico durante guerras 
e a eliminação de minas terrestres forneceram, cada 
uma delas, uma ferramenta para convencer governos 
a adotarem políticas que são do interesse daqueles 
que não podem exercer poder e para manter governos 
responsáveis por implementarem essas políticas.  

O estado alarmante da transparência orçamentária 
documentado pelas sucessivas rodadas do OBI con-
stitui um caso urgente para a necessidade por uma 
maior pressão da comunidade internacional – inclusive 
legislativos, SAIs e governos (especialmente aqueles da 
Ásia, África e América Latina para garantir uma coalizão 
representativa), governos e agências doadoras, asso-
ciações profissionais sobre gestão financeira pública e 
organizações da sociedade civil - por uma norma mun-
dial sobre transparência orçamentária.  Uma norma de 

transparência orçamentária pode codificar princípios e 
diretrizes amplamente aceitos de conduta governamental 
apropriada com relação à transparência e participação 
pública no processo orçamentário.  Mais importante, 
essa norma garantiria adesão explícita e universal de 
países porque os governos precisariam se comprometer 
a aceitar os princípios enunciados na norma. 

Embora já haja um consenso considerável na comunidade 
internacional sobre a importância da transparência orça-
mentária, esse consenso permanece vago e incompleto.  
Uma norma global forneceria objetivos abrangentes e 
bem definidos que a comunidade internacional poderia 
trabalhar para atingir.  Idealmente, essa norma identi-
ficaria documentos e procedimentos chaves que devem 
ser incluídos em qualquer processo orçamentário para 
que esse seja considerado transparente.  Uma norma 

CAIXA 7. 

A IBP Presta Assistên-
cia Técnica ao Governo
Em 2009, a IBP começou um programa piloto 
que é gerenciado através do seu escritório no 
México para prestar assistência técnica direta 
a governos para ajudá-los a estabelecerem 
sistemas que promovam maior transparência 
orçamentária. O programa fornece aos gov-
ernos nacionais especialistas, ferramentas 
e sistemas de treinamento e aprendizagem 
desenvolvidos em países que estão no lider-
ança desse trabalho. 

Atualmente, o programa está trabalhando 
com os governos de Mali e de El Salvador para 
desenvolver Orçamentos Cidadãos. Esses 
governos expressaram um interesse e desejo 
de participarem no piloto.  Mais informações 
sobre esse programa podem ser acessadas no 
endereço http://www.internationalbudget.
org/what-we-do/mentoring-gov-program/.
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também deve ajudar a esclarecer a importância central da 
participação pública em qualquer processo orçamentário 
para que ele seja considerado realmente transparente.  
Essa lógica ainda deve ser completamente refletida no 
consenso internacional emergente; no entanto, se o 
público não tiver uma oportunidade real para infor-
mar o processo orçamentário, o acesso a informações 
orçamentárias será menos provável a levar a eficiência 
governamental aprimorada.                                                   

Avançando                                                  

Os cidadãos têm o direito de saberem como seus fundos 
estão sendo coletados e gastos e quais são as prioridades 
dos seus governos; a ausência progressiva de transpar-
ência orçamentária na maioria dos países mina esse 
direito.   Além disso, desenvolver verificações e equilí-
brios adequados no processo orçamentário e tornar 
orçamentos transparentes pode facilitar o uso correto 
e eficiente dos fundos públicos e diminuir a extensão 
da corrupção. 

É nossa esperança que este relatório ilumine o estado 
da transparência orçamentária em todo o mundo hoje.  
É nossa crença que a adoção das recomendações acima 
abririam mais os orçamentos, ajudariam a cumprir o 
direito dos cidadãos de conhecerem as prioridades das 
políticas orçamentárias dos seus governos e melhorariam 
a coleta e os gastos dos fundos públicos. • 

ANEXO A:  

Por que Governos 
Mudam Suas Práticas 
sobre Transparência 
Orçamentária  
Nas suas três aplicações sucessivas da Pesquisa do 
Orçamento Aberto, a IBP identificou mudanças em 
práticas de transparência orçamentárias em uma série de 
países.  A maioria dos países nos quais foram registradas 

mudanças, melhoraram suas práticas de transparência, 
embora marginalmente em alguns casos.

Compreender o comportamento de um governo e seus 
motivos para mudar práticas requer um estudo profundo 
da economia política (e provavelmente outros fatores) 
no país.  A IBP está apoiando o desenvolvimento de 
um conjunto de estudos de caso abrangente em 8 a 10 
países que tentarão colocar as mudanças em níveis de 
transparência orçamentária desses países nos contex-
tos políticos e econômicos mais amplos de cada país; 
esses estudos de caso estão programados para serem 
concluídos até 2011.  

Este anexo oferece uma análise inicial das mudanças 
em práticas de transparência orçamentária em uma 
seleção de países cobertos na Pesquisa do Orçamento 
Aberto.  (Outras análises resumidas estão incluídas no 
texto principal.)  O resumo de cada país descreve as 
grandes mudanças em práticas de transparência orça-
mentárias registradas pelas Pesquisas do Orçamento 
Aberto e examine brevemente por que essas mudanças 
podem ter ocorrido.  Os pesquisadores da Pesquisa do 
Orçamento Aberto nos países selecionados nos quais 
aprimoramentos significativos em transparência orça-
mentária foram revelados, realizaram suas avaliações 
especialistas sobre o por que essas mudanças possam 
ter ocorrido; na maioria dos casos, essas opiniões foram 
refinadas por uma fonte independente em cada país.  
A IBP também disponibilizou relatórios de resumo de 
países individuais para todos os 94 países no seu web 
site no endereço www.openbudgetindex.org.  Esses 
resumos de países oferecem uma lista de providências 
que cada país pode tomar para sustentar e continuar 
para melhorar práticas de transparência orçamentárias.   

Angola

A pontuação da Angola no OBI aumentou de 4 na Pesquisa 
2008 para 26 na Pesquisa 2010, um salto de 22 pontos. 
A principal razão para essa melhoria é a publicação pelo 
governo da Proposta Orçamentária do Executivo; ela não 
era publicada de acordo com a pesquisa anterior.  Além 
disso, o Relatório de Final de Ano publicado avaliado 
para a Pesquisa 2010 contém dados orçamentários mais 
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abrangentes do que foram fornecidos no Relatório de 
Final de Ano avaliado para a Pesquisa 2008.  

O pesquisador do OBI para a Angola sugere que vários fa-
tores podem ter levado à decisão do governo para começar 
a publicar a Proposta Orçamentária do Executivo.  
Primeiro, o governo venceu a pressão de instituições 
financeiras internacionais e de doadores para melhorar 
a transparência orçamentária.  Segundo, na corrida para 
as eleições nacionais em 2008, o governo quis apresentar 
uma imagem mais transparente. 

Azerbaijão

A pontuação do Azerbaijão no OBI aumentou de 37 
na Pesquisa 2008 para 43 na Pesquisa 2010, um au-
mento de seis pontos. Esse aumento ocorreu porque 
o Azerbaijão começou a publicar Relatórios Durante o 
Ano-Exercício e Relatórios de Auditoria pela primeira 
vez; adicionalmente, agora a Proposta Orçamentária do 
Executivo fornece mais dados no âmbito do programa 
do que era fornecido nos anos anteriores.  O governo 
também começou a publicar mais dados orçamentários 
nos web sites do Ministério da Fazenda, ao invés de 
disponibilizar esses dados apenas em cópias impressas 
que estavam disponíveis no Ministério ou em bibliotecas 
nacionais.  Embora essas mudanças positivas sejam en-
corajadoras, permanecem preocupações no país sobre a 
transparência das transferências financeiras do Fundo 
Estadual do Petróleo para o orçamento nacional, bem 
como sobre o papel limitado do legislativo na aprovação 
e supervisão do orçamento.   

O pesquisador do OBI local para o Azerbaijão atribui o 
aumento na disponibilidade de dados orçamentários 
a quatro fatores.  Primeiro, legisladores do partido de 
oposição ao governo se tornaram mais eloqüentes ao 
demandarem maior transparência orçamentária do 
governo.  Segundo, as reformas de gestão financeira 
pública apresentadas pelo Plano de Ação da União 
Européia para o Azerbaijão suportam o maior acesso a 
informações orçamentárias.  Terceiro, o novo diretor da 
SAI no país está comprometido em tornar os Relatórios 
de Auditoria publicamente disponíveis.  Finalmente, a 
defesa realizada por grupos da sociedade civil no país 

demandando maior transparência orçamentária está 
colocando pressão sobre o governo para liberar mais 
informações sobre seu orçamento.  

Bolívia

A pontuação da Bolívia no OBI aumentou de 7 na Pesquisa 
2008 para 13 na Pesquisa 2010, um aumento de seis 
pontos. O OBI 2010 revelou que dois documentos orça-
mentários chaves – Relatórios Durante o Ano-Exercício 
e Relatórios de Auditoria - estavam disponíveis, no 
entanto, eles foram classificados como indisponíveis 
na Pesquisa 2008.  É importante observar que ambos 
esses documentos não são publicados pelo Ministério 
da Fazenda.  Os Relatórios Durante o Ano-Exercício 
são publicados pelo Banco Central e, claro, Relatórios 
de Auditoria são publicados pela SAI.  Dessa forma, 
essas pequenas melhorias não podem ser atribuídas a 
mudanças em práticas do Ministério da Fazenda.  

Na verdade, os pesquisadores da IBP continuam preo-
cupados com o nível de disponibilidade dos dados 
orçamentários do Ministério da Fazenda, a agência 
primariamente responsável pela produção de dados 
orçamentários.  Por exemplo, o pesquisador do OBI local 
na Bolívia não pode obter acesso a dados orçamentários 
relativos a 2005. O governo alega estar atualizando essas 
informações mais de quatro anos após o final daquele 
ano orçamentário.

Iêmen

A pontuação do Iêmen no OBI mais do que dobrou de 10 
na Pesquisa 2008 para 25 na Pesquisa 2010, um ganho 
de 15 pontos. Esse aumento resulta do fato de que em 
2009, o governo publicou uma série de documentos or-
çamentários que não publicava anteriormente, inclusive 
a Proposta Orçamentária do Executivo e o Relatório 
de Final de Ano.  Quando os resultados do OBI 2008 
foram publicados, o Ministério da Fazenda do Iêmen 
expressou preocupações com a baixa pontuação do país.  
O Ministério ficou também preocupado com a baixa 
pontuação do Iêmen em comparação com seus vizinhos, 
particularmente o Egito, que pontuou 43 no OBI 2008. 
O pesquisado do OBI local para o Iêmen sugere que o 
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Ministério da Fazenda começasse a publicar a Proposta 
Orçamentária do Executivo e outros relatórios orçamen-
tários quando percebeu que isso poderia melhorar sua 
pontuação no OBI apenas publicando no seu web site os 
documentos que já estava produzindo para uso interno.

Malawi

A pontuação do Malawi no OBI aumentou de 28 na 
Pesquisa 2008 para 47 na Pesquisa 2010, um salto 
de 19 pontos. Essas mudanças foram o resultado de 
informações mais abrangentes sendo publicadas na 
Proposta Orçamentária do Executivo, especificamente, 
mais dados sobre orçamentos de anos anteriores. Além 
disso, o governo começou a publicar um Relatório de 
Final de Ano, o qual fornece ao público e à sociedade 
civil mais informações para avaliar quão bem o governo 
implementou o orçamento. A avaliação do OBI 2010 
para o Malawi também usou relatórios trimestrais do 
banco central para avaliar questões no Questionário do 
Orçamento Aberto que pertencem ao relatório do ano 
em curso. Esses relatórios estavam disponíveis em 2008, 
mas não foram considerados na avaliação daquele ano. 

Embora a transparência orçamentária tenha melhorado 
substancialmente, continuam as preocupações sobre 
o estado pobre da transparência orçamentária geral e 
da sustentabilidade das melhorias alcançadas.  O OBI 
2010 revelou que o governo do Malawi ainda não torna 
o Orçamento Promulgado publicamente disponível. Ele 
também não publica seus documentos orçamentários 
no web site do Ministério da Fazenda.  O pesquisador 
do OBI lá pode obter acesso a cópias impressas da 
Proposta Orçamentária do Executivo e do Relatório de 
Final de Ano; ele não conseguiu acessar o Orçamento 
Promulgado de forma alguma.

Embora seja difícil apontar as razões exatas pelas quais 
o governo tornou mais informações orçamentárias 
publicamente disponíveis, o pesquisador do OBI para 
o Malawi sugere algumas razões por trás das melhorias. 
Primeiro, o governo está respondendo a preocupações 
de doadores e ordenou que a Divisão de Débito e Ajuda 
no Ministério da Fazenda coordenasse mais estreita-
mente com doadores e publicasse informações mais 

abrangentes sobre assistência estrangeira. Segundo, 
o governo está respondendo a preocupações sobre 
transparência orçamentárias traçadas pelo OBI 2008 
e destacadas na mídia local. Um indicador da sensibili-
dade do governo do Malawi à pressão e análise públicas 
é que o Ministério da Fazenda recrutou um consultor 
externo para gerenciar as relações públicas da agência 
em 2008, especificamente com doadores. Um resumo 
do orçamento foi publicado como parte desse processo.

República Democrática do Congo

A pontuação da República Democrática do Congo 
(DRC) no OBI aumentou de 1 na Pesquisa 2008 para 
6 na Pesquisa 2010, uma mudança de cinco pontos. 
No entanto, com uma pontuação no OBI 2010 de 6, a 
DRC continua a ter um dos piores desempenhos em 
transparência orçamentária.  

A melhoria é o resultado da publicação pelo governo 
de dois documentos orçamentários – um Orçamento 
Cidadão e Relatórios Durante o Ano-Exercício – que 
não eram publicados anteriormente.  O governo também 
começou a publicar um cronograma para preparação da 
Proposta Orçamentária do Executivo.  Deve-se observar 
que o governo agora publicou a Proposta Orçamentária 
do Executivo para 2010; no entanto, isso foi feito após a 
data limite usada pela Pesquisa do Orçamento Aberto 
para analisar a disponibilidade pública dos documentos.  
Se o governo da RDC continuar a publicar sua Proposta 
Orçamentária do Executivo, sua pontuação em aplicações 
subseqüentes do OBI aumentará significativamente.      

O pesquisador do OBI local para a DRC atribui aprimo-
ramentos em práticas de transparência orçamentária 
da DRC para negociações de cancelamento de débito 
sendo atualmente conduzidas entre doadores e o gov-
erno de acordo com a Iniciativa em favor de Países 
Pobres Altamente Endividados.  Uma das condições de 
acordo com esta Iniciativa é um requisito de que o país 
cujo débito é cancelado precisa reformar suas finanças 
públicas.  Além disso, o governo da DRC respondeu a 
convocações da sociedade civil para acessar mais dados 
orçamentários publicando Relatórios Durante o Ano-
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Exercício e disponibilizar dados orçamentários mais 
abrangentes no seu Orçamento Promulgado.       

Ruanda

A pontuação da Ruanda no OBI aumentou de 1 na 
Pesquisa 2008 para 11 na Pesquisa 2010, um salto de 
10 pontos. Durante esse período, o país começou a 
publicar vários documentos orçamentários pela pri-
meira vez, incluindo um Orçamento Cidadão, uma 
Declaração Pré-Orçamentária, um Relatório de Final de 
Ano e um Relatório de Auditoria.  No entanto, a Proposta 
Orçamentária do Executivo não foi publicada antes que 
o orçamento fosse promulgado em lei.  Além disso, em-
bora Ruanda agora tenha começado a publicar quatro 
relatórios orçamentários chaves, esses documentos não 
contêm muitos dos dados avaliados no OBI.       

Ruanda teve pontuação de 1 no OBI 2008 porque o 
governo de Ruanda não publicava nenhum dos docu-
mentos orçamentários chaves avaliados pela Pesquisa 
do Orçamento Aberto antes da data limite na qual as 
avaliações levando ao OBI 2008 fossem concluídos 
(que era setembro de 2007).  Subsequentemente, o 
governo de Ruanda começou a publicar alguns dos oitos 
documentos orçamentários chaves, mas porque a data 
limite da avaliação já tinha passado, eles não puderam 
ser considerados quando o OBI 2008 foi compilado.  

Quando o OBI 2008 foi publicado, os resultados chegaram 
um pouco chocantes para o governo e seus doadores, 
porque Ruanda é considerada por alguns como um 
modelo de desenvolvimento na África.  Desde então, 
doadores para Ruanda, bem como representantes do 
governo de Ruanda, abordaram o pesquisador do OBI 
local e a IBP para discutir questões de transparência 
orçamentária no país e identificarem formas pelas 
quais a pontuação no OBI para o país possa continuar 
a ser melhorada.

Desde 2006, o governo de Ruanda implementa uma 
série de reformas nos seus sistemas de gestão de finan-
ças públicas.  Em 2006, o país aprovou uma lei sobre 

finanças estatais, uma ordem ministerial sobre regu-
lamentações financeiras foi introduzida em 2007, um 
manual sobre gestão financeira do governo e políticas 
e procedimentos de relatórios foi desenvolvido em 
2007, e um novo quadro de contas para os orçamentos 
foi adotado em 2008. Essas reformas melhoraram a 
capacidade técnica do governo para produzir relatórios 
orçamentários e deixou o governo mais confortável 
sobre a publicação desses relatórios (anteriormente, 
os relatórios eram produzidos, mas não publicados).  
Doadores, liderados pelo Banco Mundial, financiaram 
muitas dessas reformas.

Ucrânia

A pontuação da Ucrânia no OBI subiu de 55 na Pesquisa 
2008 para 62 na Pesquisa 2010, uma mudança de sete 
pontos. Essa melhoria é o resultado da publicação de 
informações mais abrangentes na Proposta Orçamentária 
do Executivo.  Além disso, o governo começou a publicar 
Relatórios Durante o Ano-Exercício que satisfazem 
padrões internacionais.  Agora o país também publica 
um Relatório de Final de Ano auditado - antes o governo 
publicava um Relatório de Final de Ano não auditado).    

O governo mudou sua política sobre a publicação de 
Relatórios Durante o Ano-Exercício.  Anteriormente, o 
governo não queria publicar dados que considerava como 
sendo “preliminares” e, portanto, não confiáveis.  No 
entanto, o novo ministro da fazenda mudou essa política 
para melhorar a disciplina no ministério.  Além disso, 
a maior atenção voltada para a economia do país como 
resultado da recessão econômica mundial estimulou o 
governo a fornecer informações adicionais sobre suas 
previsões macroeconômicas e metas políticas na sua 
Proposta Orçamentária do Executivo.  É importante 
observar que o OBI 2010 descobriu que o governo ucra-
niano não mais publica um Orçamento Cidadão como 
fazia em 2007. A publicação desse documento em 2007 
é atribuída como uma tentativa isolada do novo minis-
tro na época (que foi posteriormente substituído) para 
ser vista como estando expandindo a transparência. •
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