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Abstract. Organizational transparency consists in giving access, use, quality, 
understanding, and allow auditability of processes and information. To be used 
in practice, this concept needs methods that allow establishing it efficiently and 
systematically in organizations. This paper describes the transparency maturity 
model being built, as well as the creation process, what were the theoretical ba-
ses and which steps and activities were already undertaken.  
 

Resumo. Transparência organizacional consiste em dar acesso, uso, qualidade, en-
tendimento e permitir a auditabilidade de processos e informações. Este conceito, 
tamanha é sua complexidade necessita de métodos que possibilitem estabelecê-lo 
de forma eficiente e sistemática nas organizações. Este artigo descreve o modelo 
de maturidade em transparência organizacional, que busca definir práticas e produ-
tos que contribuem para o estabelecimento da transparência organizacional.  
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1 Introdução 

As organizações, têm sido cobradas na sua capacidade de oferecer transparência 
sobre seu funcionamento, desempenho e resultados. No contexto público [1], acredita-
se que o acesso à informação crie uma sociedade democrática, com cidadãos partici-
pativos e capazes de compreender e utilizar a informação que lhes está acessível. No 
contexto privado, as organizações têm observado que a prática da transparência traz 
vantagens competitivas em um mundo cada vez mais aberto e colaborativo[2]. Há 
ainda a necessidade de atender exigências regulatórias [3][4][5][6][7][8]. Organismos 
nacionais e internacionais[9][10][11][12] buscam discutir o tema e criar redes de co-
nhecimento neste assunto, também sugerindo práticas para o alcance da transparência.    

 A fim de atender esta demanda, o conceito de transparência necessita, de mé-
todos que possibilitem estabelecê-lo de forma eficiente e sistemática nas organizações 
[1]. Na prática, o que se observa é a aplicação deste conceito de forma limitada às 
práticas sugeridas pelos instrumentos regulatórios, com pouca estruturação interna das 
organizações para sua manutenção e desenvolvimento, sem métodos específicos e 
ainda com poucas ferramentas apropriadas. 

 No sentido de tornar factível a implementação do conceito de transparência, 
é necessário dispor de abordagens que ajudem os gestores a melhor entender este 
conceito, a planejar sua implantação e acompanhar sua implementação. . Neste con-
texto, foi definido o Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional1 cujo 
objetivo é estabelecer um caminho evolutivo para que organizações implementem o 
conceito de transparência. O Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional 
é baseado em estágios [13].A estruturação por estágios é comum a modelos utilizados 
em outros campos, sobretudo na área de software [14][15]. O objetivo destes modelos 
é nortear a implantação de políticas ou avaliar a situação de diferentes organizações 
em relação a uma determinada prática.  

2 Objetivos do trabalho 

A sociedade tem necessidade de acesso à informação, porém dar acesso à uma in-
formação é mais do que torná-la disponível. Faz-se necessário que esta seja entendida 
para que possa ser utilizada com algum fim. Em torno deste tema diversas iniciativas 
têm sido realizadas no intuito de estabelecer mecanismos para disponibilização de 
informações. Porém, para isso há necessidade de um entendimento comum do que é 
transparência e de como implantá-la nas organizações. 

 A definição do conceito de transparência, baseado em outros conceitos de 
qualidade, foi desenvolvida por Cappelli [16]. Porém somente o conhecimento sobre 

                                                             
1 https://sites.google.com/site/ciberdem/produtos-
gerados/Modelo%20de%20Maturidade%20em%20Transparencia%20Organizacional%202013-
02-04.odt?attredirects=0&d=1 



este conceito não guia sua implantação na organização. O objetivo deste trabalho é 
apresentar um modelo que define práticas sobre o que a organização deve fazer para 
implementar o conceito de transparência organizacional e como este modelo foi con-
cebido. 

3 Contribuições Esperadas 

A principal contribuição deste trabalho, reside em possibilitar que as organizações 
definam o que será inserido em seus processos e políticas para aderência às caracterís-
ticas de transparência organizacional. 

 Além disso,  apresentamos  os passos seguidos e as referências utilizadas pa-
ra construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional. 

 A construção deste modelo traz ainda a possibilidade de construção de um 
Modelo de Avaliação de Transparência Organizacional que será capaz de definir o 
nível de maturidade em transparência de uma organização.   

 

4 Resultados já Alcançados 

Neste trabalho já foram produzidos dois principais resultados sendo o primeiro de-
les a definição de um método para construção do Modelo de Maturidade em Transpa-
rência Organizacional e o segundo, o próprio modelo com seus níveis compostos por 
características, práticas e produtos a serem gerados pela organização. Cada um destes 
dois resultados é apresentado a seguir:  

4.1 O método de construção do Modelo de Maturidade em Transparência 
Organizacional  

Com base na literatura sobre construção de modelos de maturidade [17] [18] [19], 
o modelo de maturidade em transparência está sendo elaborado seguindo o processo 
apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Processo de construção do modelo de maturidade em transparência or-
ganizacional 

 No primeiro passo do método é feita a definição do escopo do modelo. No 
caso deste trabalho o escopo  definido foi a transparência dos processos e informações 
da organização. No segundo passo é construído o meta-modelo do modelo conceitual 
[20], apresentado na Figura 2, para representação dos conceitos que devem compor 
cada um dos níveis do modelo.  



 
Figura 2 - Meta-modelo do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacio-

nal  

 Cada Nível de Maturidade possui um ou mais objetivos, é composto de uma 
ou mais características (acesso, uso, apresentação, entendimento e auditabilidade) e é 
aplicado a um ou mais “objetos” (partes da organização, setores, processos) na orga-
nização. O Objetivo descreve o propósito do nível de maturidade e está relacionado a 
um nível de maturidade, também podendo ser desdobrado em outros objetivos. O 
Objeto descreve o contexto a que se aplica o nível de maturidade. A Característica 
define a qualidade que contribui para atingir o nível de maturidade. Um nível possui 
diversas características. A Prática descreve a atividade a ser realizada para a imple-
mentação de uma determinada característica. Uma característica pode ser implemen-
tada através de uma ou mais práticas. Uma prática pode contribuir para mais de uma 
característica, podendo ainda ser composta de outras práticas. O Produto de trabalho 
define o que é gerado pela realização das práticas. Uma prática pode gerar um ou 
mais produtos de trabalho. 

 O terceiro passo do método é a Especificação de Instrumentos. Nesta fase fo-
ram definidos os níveis do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional 
(apresentados na próxima seção), as características pertencentes a cada nível e quais 
práticas e produtos são recomendados à organização. O quarto passo define a execu-
ção de um piloto para teste dos instrumentos construídos no passo anterior, onde um 
piloto já foi realizado para avaliação do nível 2. A intenção é testar se os instrumentos 
definidos para cada nível são adequados e realimentar o modelo com as conclusões 
tiradas na execução do piloto. O quinto passo define a aplicação do Modelo em si e o 
sexto passo trata da sua evolução. Neste trabalho os dois últimos passos do processo 
ainda estão em andamento.  

4.2 O Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional 

 O modelo organiza as características de transparência em 5 níveis ou estágios 
(Figura 2).  

 



 

Participativa: A organização possibilita o diálogo 
com o ambiente externo sobre as informações 
disponibilizadas. 
Confiável: A organização permite a auditoria pelo 
ambiente externo das informações disponibilizadas. 

Compreendida: A organização disponibiliza e 
fornece acesso à informação ao ambiente externo 
com qualidade e entendimento. 
Divulgada: A organização disponibiliza e fornece 
acesso à informação ao ambiente externo. 

Opaca: A organização disponibiliza a informação de 
forma não sistemática ao ambiente externo. 

Figura 2 -Níveis de Transparência 

Cada nível de maturidade reúne características que são desejáveis para que a orga-
nização alcance o objetivo definido pelo nível. O modelo define ainda práticas para a 
implementação de cada característica em cada nível. As práticas ajudam às organiza-
ções a definirem o que deve ser aplicado em seus procedimentos e políticas internas 
para que se tornem aderentes às características de transparência. A implementação das 
práticas determina a elaboração de produtos específicos, também sugeridos pelo mo-
delo.   

 Além do desenvolvimento do nível 2 do modelo, foi realizado um piloto em 
uma instituição pública de ensino, que pode ser acessado no link: 
https://sites.google.com/site/ciberdem/produtos-gerados. Atualmente a equipe do 
projeto está elaborando o terceiro nível de maturidade em transparência e buscando 
parcerias para novos teste do nível 2.  

5 Conclusão 

Este artigo, tem o objetivo de apresentar o trabalho que está sendo realizado  para 
construção de um modelo de maturidade em transparência organizacional. O primeiro 
estágio (nível 2) para o alcance da transparência já está construído e disponibilizado, 
em conformidade com a recente legislação brasileira concernente à transparência, o 
que já permite o uso deste modelo. 

 O grupo de trabalho responsável por esta construção é interdisciplinar e inte-
rinstitucional e está trabalhando na continuidade desta construção. A intenção é con-
tribuir de maneira eficaz, auxiliando as organizações a se tornar cada vez mais trans-
parentes como forma de alcançar uma sociedade mais democrática e participativa. 
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