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Porque ser transparente? (além de ser lei federal...)
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Quem é o 
responsável pelas 

informações?

Como realizar 
a divulgação 

dessa 
informações?

A empresa já possui 
as informações que 

precisam ser 
divulgadas?

Quais as 
informações 
que precisam 

ser divulgadas?

Por onde 
devo iniciar?

O que fazer para 
as informações 
disponibilizadas 
estarem sempre 

atuais?
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Transparência – Depoimentos da Rádio-Corredor
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FACIN
Framework de Arquitetura Corporativa para a Interoperabilidade no 

Apoio à Governança

Transparência

Assegurar o atendimento as leis de transparência e 
estratégias adotadas

Desenvolvimento e implantação de arquiteturas tendo 
Transparência como requisito de qualidade

Características de transparência nas informações

Padrões para implantação de ações de Transparência



7

Resultados Esperados

• Maior conhecimento, visibilidade e confiança na 
organização pública e no seu funcionamento;

• Maior transparência no planejamento, gestão e 
mensuração de ações e programas públicos;

• Melhoria do acompanhamento da adesão das 
ações ao planejamento estratégico e às leis;

• Melhoria do diálogo e interoperabilidade dentro do 
Governo e com a Sociedade;

• Melhoria do envolvimento e tomada de decisões 
dentro das organizações públicas;

• Aumento do envolvimento dos cidadãos.
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Arquitetura Corporativa e a Transparência

• FEAF – Estados Unidos
o O Acesso a informação para suporte a Transparência do Governo é um 

dos princípios gerais do FEAF

• AGA – Australia
o Transparência faz parte do princípio PR-12 e aborda três itens 

importantes: Informar, Engajar e Participar

• GEA-NZA – Nova Zelândia
o Transparência faz parte das características que devem ser implantadas 

em atividades para implantação de governo aberto constantes nos 
modelos de referência de negócios, dados e TI.

• eWave – Singapura
o Um dos resultados esperados é aumentar a transparência do “Governo 

como um todo”. 

Visão de outros Governos
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Resultados Iniciais
Framework de Conteúdo
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Resultados Iniciais
Framework de Conteúdo

Conceitos, Definições e 
Relacionamentos

Artefatos Taxonomia dos 
conceitos importantes

Padrões, Práticas, 
Aspectos Legais 

Diretrizes e Políticas
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Resultados Iniciais
Framework de Conteúdo
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Próximos Passos (a glimpse into the future)
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Próximos Passos (a glimpse into the future)

Modelo de 
Maturidade em 
Transparência 
Organizacional

Pesquisas 
independente de 

domínio

Avaliações 
específicas de 

domínio
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Modelo de Maturidade em Transparência 
Organizacional

Nível 1 –
Opaco

Nível 2 –
Divulgado

Nível 3 –
Compreendido

Nível 4 –
Confiável

Nível 5 –
Verificável

A organização 
disponibiliza as 

informações de forma 
não sistemática ao 
ambiente externo.

A organização 
disponibiliza e fornece 
acesso à informação ao 

ambiente externo.

A organização 
disponibiliza e fornece 
acesso à informação ao 
ambiente externo com 

qualidade e 
entendimento. 

A organização permite a 
auditoria pelo ambiente 

externo das 
informações 

disponibilizadas.

A organização permite 
que sua informações 
sejam verificadas e 
auditadas pelo meio 

externo.

Pesquisas 
independente de 

domínio
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Modelo de Maturidade em 
Transparência Organizacional

Nível 1 –
Opaco

Nível 2 –
Divulgado

Nível 3 –
Compreendido

Nível 4 –
Confiável

Nível 5 –
Verificável
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Nível 1 –
Opaco

Nível 2 –
Divulgado

Nível 3 –
Compreendido

Nível 4 –
Confiável

Nível 5 –
Verificável

Modelo de Maturidade em 
Transparência Organizacional

CARACTERÍSTICAS DO NIVEL 2

Publicidade Capacidade de se tornar público

Disponibilidade Capacidade de ser utilizado no momento que for 

necessário

Portabilidade Capacidade de ser utilizado em diferentes ambientes

Operabilidade Capacidade de estar operacional

Clareza Capacidade de nitidez e compreensão

Atualidade Capacidade de estar no estado atual

Integridade Capacidade de ser sem lacunas

Detalhamento Capacidade de descrever em minúcias

Verificabilidade Capacidade de identificar se o que está sendo feito é 

o que deve ser feito

Rastreabilidade Capacidade de seguir o desenvolvimento de uma 

ação ou construção de uma informação, suas 

mudanças e justificativas



17

Nível 1 –
Opaco

Nível 2 –
Divulgado

Nível 3 –
Compreendido

Nível 4 –
Confiável

Nível 5 –
Verificável

Modelo de Maturidade em 
Transparência Organizacional

CARACTERÍSTICAS DO NIVEL 2

Publicidade Capacidade de se tornar público

Disponibilidade Capacidade de ser utilizado no momento que for 

necessário

Portabilidade Capacidade de ser utilizado em diferentes ambientes

Operabilidade Capacidade de estar operacional

Clareza Capacidade de nitidez e compreensão

Atualidade Capacidade de estar no estado atual

Integridade Capacidade de ser sem lacunas

Detalhamento Capacidade de descrever em minúcias

Verificabilidade Capacidade de identificar se o que está sendo feito é 

o que deve ser feito

Rastreabilidade Capacidade de seguir o desenvolvimento de uma 

ação ou construção de uma informação, suas 

mudanças e justificativas

Prática: Definir as fontes das informações.

Prática: Definir a meta-informação das informações 
disponibilizadas pela organização.
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Próximos Passos (a glimpse into the future)

Avaliações 
específicas de 

domínio
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Próximos Passos (a glimpse into the future)

• 1ª Avaliação através de cenários 

o Realização no primeiro trimestre de 2017

o Cenários

• Cenários baseados em casos do Governo

• Cenários baseados em casos de outros Governos

o Contextualizado para o Governo Brasileiro
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