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Trazendo a experiência internacional para apoiar

a luta da sociedade brasileira contra a corrupção

▪ Principal organização não-governamental

de combate a corrupção no mundo;

▪ Atuação apartidária e com enfoque

sistêmico há mais de 25 anos;

▪ Representação em mais de 110 países e 

territórios;

▪ Restabelecendo a presença da TI no Brasil 

e iniciando a atuação em diversas áreas

temáticas. 

Países com presença da Transparência Internacional

Países sem presença da Transparência Internacional

A TRANSPARÊNCIA 

INTERNACIONAL

https://transparenciainternacional.org.br/


ÍNDICE DE PERCEPÇÃO DA CORRUPÇÃO - IPC

https://transparenciainternacional.org.br/ipc/


O Brasil também ficou abaixo da 

média dos BRICS (39 pontos), 

da média regional para a 

América Latina e o Caribe (41 

pontos) e ainda mais distante da 

média dos países do G20 (54 

pontos) e da OCDE (66 pontos).

BRASIL ABAIXO DE TODAS AS MÉDIAS

https://transparenciainternacional.org.br/ipc/


LAI E COMBATE A CORRUPÇÃO



LAI E COMBATE A CORRUPÇÃO

• Ferramenta de fortalecimento e estímulo ao controle social

• Promove maior prestação de contas da gestão pública

• Possibilita a identificação decasos de corrupção e mau uso de recursos

públicos

• Fortalece a integridade na medida em que diminui os espaços para 

ocorrência de irregularidades

https://transparenciainternacional.org.br/posts/lei-de-acesso-a-informacao-10-anos-de-vigencia-entre-conquistas-e-desafios/


LAI E COMBATE À CORRUPÇÃO

Orçamento secreto Desvio de bolsasFuncionários fantasma

Fonte: O Globo Fonte: Estadão Fonte: Revista Galileu

https://transparenciainternacional.org.br/posts/lei-de-acesso-a-informacao-10-anos-de-vigencia-entre-conquistas-e-desafios/
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,leia-todas-as-reportagens-sobre-o-orcamento-secreto,70003719972
https://oglobo.globo.com/politica/em-28-anos-cla-bolsonaro-nomeou-102-pessoas-com-lacos-familiares-23837445
https://revistagalileu.globo.com/Tecnologia/noticia/2017/02/estudante-descobre-sozinha-desvio-de-bolsas-dentro-de-universidade.html


DESAFIOS PARA A INTEGRIDADE E 

TRANSPARÊNCIA



MARCOS DE INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA

• 1996 – aprovação da Convenção 
Interamericana contra a Corrupção 

• 1997 – Convenção da OCDE contra 
Corrupção Transnacional 

• 2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal 

• 2003 – Criação da CGU 

• 2003 – Estratégia Nacional de 
Combate a Corrupção e à Lavagem 
de Dinheiro (ENCCLA)

• 2003 – Convenção das Nações 
Unidas contra a corrupção 

• 2011 – Aprovação da LAI 

• 2011 – Parceria para o Governo 
Aberto no Governo Federal 

• 2012 – 1ª Conferência Nacional 
sobre Transparência e Controle 
Social 

• 2013 – Lei Anticorrupção 

• 2016 – Leis das Estatais 

Fonte: https://linhasdotempo.fundacaofhc.org.br/transparencia-controle/

https://linhasdotempo.fundacaofhc.org.br/transparencia-controle/


DESAFIOS PARA A PROMOÇÃO DA 

TRANSPARÊNCIA

# Regulamentação da LAI nos municípios;

# Garantia do cumprimento das determinações da LAI e promoção de uma cultura 

de transparência;

# Compatibilização da LAI e da LGPD, sem implicar em nenhuma forma de 

retrocesso à transparência e ao acesso à informação;

# Gestão interna da informação, criando as bases para a transparência pública 

# Disseminação do direito ao acesso à informação e suas respectivas ferramentas 

para o conjunto da sociedade



PONTOS DE ATENÇÃO PARA A 

PROMOÇÃO DA INTEGRIDADE

# Regulamentação sobre questões de conflitos de interesse;

# Normas de proteção ao denunciante;

# Possuir e disseminar Código de Ética e Conduta;

# Publicação atualizada da agenda dos governantes e do alto escalão 

# Realização de diagnósticos de riscos de integridade e implementação de 

respectivas ações de mitigação e enfrentamento 

# Incentivo a participação popular e controle social 



ÍNDICE DE 

TRANSPARÊNCIA E 

GOVERNANÇA 

PÚBLICA

Crédito da imagem: Julio Pantoja | World Bank

https://indice.transparenciainternacional.org.br/


NOSSA EXPERIÊNCIA

Histórico:
• Projeto Integridade nos Estados Brasileiros (2019-2021)
• Ranking Covid-19 (2020)
• Índice de Transformação Digital e Integridade (2021)

Nosso objetivo: desenvolver um índice que seja permanente, reconhecido, 
comparável e confiável.

Esta apresentação foi elaborada com apoio financeiro da União Europeia. Seu conteúdo não reflete os 
posicionamentos da União Europeia.

ITGP | ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA PÚBLICA



O projeto promove a transparência, boa governança e participação social como
mecanismos essenciais da integridade estatal, através da avaliação
comparativa dos poderes executivo, legislativo e judiciário, nos níveis federal,
estadual e municipal (capitais e outros municípios por parceiros locais).

O uso de rankings de transparência é feito de forma inovadora: o ente avaliado
participa criticamente tanto da elaboração da metodologia de avaliação quanto
dialoga sobre as medidas de aprimoramento dos elementos avaliados. Valoriza
o agente público através do engajamento em diálogo e capacitação.

ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA PÚBLICA - 2022

ITGP | ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA PÚBLICA

Esta apresentação foi elaborada com apoio financeiro da União Europeia. Seu conteúdo não reflete os 
posicionamentos da União Europeia.



1. Desenvolvimento de uma metodologia.

2. Consultas a especialistas para aprimorar a metodologia.

3. Coleta de dados nos portais dos governos.

4. Diálogo com governos sobre os resultados obtidos.

5. Análises dos dados finais e formação de um ranking.

6. Lançamento e divulgação.

AS ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO ÍNDICE

ITGP | ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA PÚBLICA

Esta apresentação foi elaborada com apoio financeiro da União Europeia. Seu conteúdo não reflete os 
posicionamentos da União Europeia.



O ÍNDICE 

ESTADUAL



A METODOLOGIA

ITGP | ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA PÚBLICA

8 dimensões, 84 indicadores

Esta apresentação foi elaborada com apoio financeiro da União Europeia. Seu conteúdo não reflete os 
posicionamentos da União Europeia.

https://comunidade.transparenciainternacional.org.br/itgp-executivo-estadual-nota-metodologica


RESULTADOS

Cinco estados atingiram o nível ótimo

ITGP | ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA PÚBLICA

Três estados ficaram com o nível ruim

Nenhum estado com nível péssimo

Esta apresentação foi elaborada com apoio financeiro da União Europeia. Seu conteúdo não reflete os 
posicionamentos da União Europeia.



O ÍNDICE 

MUNICIPAL



RESULTADOS

9 ONGs apoiadas pela TI Brasil

ITGP | ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA PÚBLICA

Mais de 200 cidades avaliadas

Esta apresentação foi elaborada com apoio financeiro da União Europeia. Seu conteúdo não reflete os 
posicionamentos da União Europeia.

Apoio da TI Brasil nas etapas de 
pesquisa, comunicação e 
relacionamento

https://indice.transparenciainternacional.org.br/municipal/


A METODOLOGIA

ITGP | ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA PÚBLICA

5 dimensões, 59 indicadores

Esta apresentação foi elaborada com apoio financeiro da União Europeia. Seu conteúdo não reflete os 
posicionamentos da União Europeia.

https://comunidade.transparenciainternacional.org.br/itgp-executivo-municipal-nota-metodologica


MARAJÓ

https://medium.com/observat%C3%B3rio-do-maraj%C3%B3/pesquisa-realizada-pelo-observat%C3%B3rio-do-maraj%C3%B3-e-a-transpar%C3%AAncia-internacional-brasil-aponta-a49c3ce76feb


PRINCIPAIS RESULTADOS DO MARAJÓ

Nenhuma prefeitura possui regulamentação de conflitos de 
interesse

ITGP | ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA PÚBLICA

Apenas 02 prefeituras possuem normas de proteção ao 
denunciante (Ponta de Pedras e Santa Cruz do Arari)

Esta apresentação foi elaborada com apoio financeiro da União Europeia. Seu conteúdo não reflete os 
posicionamentos da União Europeia.

Apenas 04 prefeituras já concluíram o processo de adequação 
da LGPD (Ponta de Pedras, Portel, Muaná e Soure)

Duas prefeituras não têm canais para denúncias anônimas 
(Curralinho e Oeiras)

Nenhuma prefeitura do Marajó tem uma plataforma para 
acompanhamento de obras públicas que informe todos os 
critérios mapeados na pesquisa

https://medium.com/observat%C3%B3rio-do-maraj%C3%B3/pesquisa-realizada-pelo-observat%C3%B3rio-do-maraj%C3%B3-e-a-transpar%C3%AAncia-internacional-brasil-aponta-a49c3ce76feb


As Recomendações de Transparência e Governança Pública para 

Prefeituras trazem um compilado de princípios, obrigações legais, 

recomendações e boas práticas para os municípios brasileiros.

As propostas foram classificadas como “imprescindíveis”, 

“altamente recomendadas” e “recomendadas” e consideram 

aspectos legais, plataformas tecnológicas, transparência 

administrativa e financeira e ferramentas de comunicação, 

participação social e engajamento. 

Reconhecendo o impacto da pandemia de Covid-19 no Brasil e no 

mundo, o material também contempla uma seção específica para 

a gestão da Saúde Pública.

RECOMENDAÇÕES PARA 

PREFEITURAS

ITGP | ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA PÚBLICA

Esta apresentação foi elaborada com apoio financeiro da União Europeia. Seu conteúdo não reflete os 
posicionamentos da União Europeia.

https://transparenciainternacional.org.br/posts/recomendacoes-de-transparencia-e-governanca-publica-para-prefeituras/


RECOMENDAÇÕES PARA 

PREFEITURAS

ITGP | ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA PÚBLICA

Esta apresentação foi elaborada com apoio financeiro da União Europeia. Seu conteúdo não reflete os 
posicionamentos da União Europeia.

https://transparenciainternacional.org.br/posts/recomendacoes-de-transparencia-e-governanca-publica-para-prefeituras/


POR FIM…

# Importância da transparência para a promoção da integridade;

# Relevância dos órgãos de controle interno e dos órgãos do executivo na 

promoção do acesso à informação;

# Papel da sociedade civil no controle social e incentivo a maior integridade 



alima@br.transparency.org

Amanda Faria Lima
Programa de Integridade e 

Governança Pública

www.transparenciainternacional.org.br

transparenciainternacionalbrasil ti_interbrtransparenciainternacionalbr

transparenciainternacionalbrasil Transparencia Internacional

Acesse transparenciainternacional.org.br/doe

e apoie a luta contra a corrupção

http://www.transparenciainternacional.org.br/

