
 

 

SISTEMA 5R-INDEX - RITO CIENTÍFICO 

 

Estabelecido pela profa. Mestre em Estatística Rosangela Aparecida Gomes Martins 

(UFRJ), o rito científico de desenvolvimento do Índice de Transparência Ativa (ITA) 

aferido por uma Auditoria Funcional da Comunicação Organizacional (AFCO) constou 

de três defesas públicas do construto científico junto a bancas examinadoras 

transdisciplinares e, depois, a realização/aplicação do exame AFCO em três 

organizações reais – no primeiro, segundo e terceiro setores. 

 

As defesas foram realizadas como segue (documentação está disponível para análise): 

 

1a. 23/05/2017 - em São Paulo/SP (com professores de Direito, Comunicação e 

Contabilidade); 

2a. 24/07/2017 - em Caxias do Sul/RS (com professores de Psicologia, Administração, 

Marketing, Ciência da Computação, Design e Educação); 

3a. 31/08/2017 – em Belo Horizonte/MG (com professores de Comunicação, 

Administração, Políticas Públicas e Gestão de Pessoas. 

 

Resultados: construto aprovado nas três bancas examinadoras.  

 

E os pilotos: 

 

1a. 29/11/2017 - Setor Público: Câmara Municipal de Caxias do Sul (RS) 

2a. 21/07/2017 - Setor Privado: Tondo S. A. (RS) 

3a. 05/12/2017 - Terceiro Setor: Sindigás (RJ) 

 

Resultados: 

 

1a. Score ITA: Abaixo de 90 pontos - Resultado pendente da pesquisa externa (já 

realizada pela UCS); 

2a. Score ITA: Abaixo de 90 pontos - Relatório de Melhorias a Implementar entregue; 

3a. Score ITA: 100 pontos - Certificado ‘Organização Transparente’ entregue em 

08/03/2018. 

 

Outras pesquisas relacionadas ao construto prático-científico junto a 326 pessoas 

(documentação está disponível para análise): 

 

1) Pesquisa quantitativa junto a 100 executivos de média gerência. Objetivo: 

Estabelecer as instâncias relacionadas à gestão de imagem e reputação organizacionais; 

2) Pesquisa qualitativa junto a 70 acadêmicos e executivos. Objetivo: Levantar o que se 

entende por transparência; 

3) Grupo de Pesquisa UERJ credenciado pelo CNPq e liderado pelo autor. (20 

docentes); 

4) Pesquisa quantitativa junto a 100 executivos sobre transparência (2019). 

5) Membros das bancas examinadoras: 14 docentes. 

6) Pesquisa qualitativa junto a executivos e estudiosos (OCI): 14 entrevistas.   

7) Pesquisa qualitativa junto a executivos e estudiosos (CTE/UERJ): 08 entrevistas.   
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