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RESUMO

Há pelo menos uma década, seguindo uma tendência mundial, o Governo Federal
brasileiro empreende uma série de ações de abertura do Estado. Entre as principais ações
neste sentido, está a publicação de um grande volume de dados governamentais em
formato aberto, também conhecidos como dados abertos governamentais. A publicação
desses dados ampara-se nos princípios normativos e nos programas governamentais de
governo aberto. Nesse cenário, esta dissertação tem como objetivo geral analisar a política
de governo aberto e a iniciativa de dados abertos governamentais do Brasil. Para isto,
adotou-se duas abordagens, uma institucional, outra social. Na primeira, foram avaliados
os tipos de iniciativas ou projetos, os temas aos quais se referem, os objetivos e princípios
extraídos da análise de documentos governamentais. Como amostra desta abordagem da
pesquisa, temos os quatro Planos de Ação do Brasil elaborados junto à Open Government
Partnership e 25 Planos de Dados Abertos de órgãos governamentais da Administração
Federal Direta. Em seguida, focamos na perspectiva social para avaliar os usos e
apropriações sociais que são feitos dos dados abertos governamentais no Brasil. Para
cumprir essa etapa da pesquisa, aplicamos um questionário a alguns desses usuários
(N=81) e aplicamos entrevistas semiestruturadas a cinco usuários-chave. Como
resultados, verificou-se que a política de governo aberto e dados abertos governamentais
do Executivo Federal brasileiro dedica-se a, principalmente, iniciativas que têm a
intenção de promover a transparência, a participação e o governo digital. Vimos que
apesar dos primeiros projetos de governo aberto serem de formação dos próprios gestores,
atualmente, há uma tendência às iniciativas que estimulam a publicação de mais bases de
dados. No que tange aos usos e usuários, vimos que estes utilizam dados abertos para
fazer pesquisas, estudos e reportagens, fiscalizar as contas e a atuação dos governos,
monitorar políticas públicas e para estimular a competitividade e o crescimento
econômico. Os usuários entrevistados indicaram também que a maior barreira ao uso dos
dados abertos é a qualidade dos dados.
Palavras-chave: governo aberto; dados abertos governamentais; política de governo
aberto; uso de dados abertos governamentais.

ABSTRACT
From at least a decade ago, following a worldwide trend, the Federal Government from
Brazil started to endeavor a set of actions to open up the State. One of the main initiatives
is publishing a big volume of government data in open formats, also known as open
government data. Releasing these data is sustained by the normative principles of open
government. In this scenario, this dissertation has the general objective to analyze the
Brazilian open government policy. In order to do so, this work adopts two diffferent
perspectives: an institucional and a social one. Firstly, we analyze what kind of initiatives,
referred to which themes, with which objectives and principles are undertook the open
government policy in Brazil. The sample used in this stage of the research is composed
by four national Action Plans elaborated with the Open Government Partnership and 25
Open Data Plans from federal government departments. In the second part of this
dissertation, we employed a social perspective to evaluate the uses and social
appropriations of open government data throughout the country. To fulfill this goal, we
applied a survey to open government data users (N=81) and a semi-structured interviews
to five key-users. Results show that policies pay attention to, mainly, transparency,
participation and digital government initiatives. Also, early initiatives focus on training
and education to public administrators, while more recently, there is a trend towards
publishing data initiatives. Regarding the social aspect, we highlight that users utilize
open data to engage in research and articles, to audit the bills and government
performance, to monitor public policies and to stimulate competition and economic
growth. The users interviewed also presented the quality of the data as the main barrier
to open data use.
Key-words: open government; open government data; open government policies; open
government data use.
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INTRODUÇÃO

Contextualização e delimitação do tema

Há uma década, o volume de dados e informações digitais à disposição dos
cidadãos cresceu exponencialmente. Sob o advento e popularização das tecnologias e
dispositivos de comunicação digital, sobretudo os dispositivos móveis, os objetos
conectados à rede e a computação em nuvem, tornou-se inevitável a produção de grandes
bases de dados, em volume e velocidade jamais vistos antes. Não só a o aumento da
produção de dados que presenciamos é impressionante, mas tornou-se mais acessível,
também, o uso de softwares e programas que tornam possíveis a manipulação, o
processamento e a interpretação desses dados.
Esses dados podem ser pessoais e produzidos por atividades da vida cotidiana.
Quando publicamos em redes sociais digitais, efetuamos compras com cartões de crédito,
contabilizamos o deslocamento percorrido em um passeio de bicicleta e agendamos
serviços online, produzimos e armazenamos dados. Por outro lado, um grande volume de
é produzido, também, por organizações e instituições sociais como universidades,
bibliotecas, empresas e governos. Dentre os maiores produtores de dados, nesse sentido,
estão os governos. Dados governamentais ou públicos são decorrentes das atividades
diárias da Administração Pública e dos processos de atuação governamental: a
implementação de programas e políticas públicas, os processos legislativos, as avaliações
da gestão, entre outros.
Para que possam ser legíveis por máquinas, combinados com outras bases de
dados e analisados por diferentes softwares e processadores de dados, convencionou-se
que esses dados governamentais se adequariam a um padrão de formatação para que
fossem reutilizados por qualquer pessoa, para quaisquer fins. Esse padrão ficou conhecido
como padrão aberto, que consiste em uma série de requisitos técnicos que torna possível
que esses dados sejam mais facilmente manipuláveis, distribuídos, compartilhados e
reutilizados. Deposita-se uma grande importância à publicação de dados governamentais
por governos do mundo todo, por seu uso estar associado a uma série de benefícios
estimados. São muitas as expectativas associadas às iniciativas de dados abertos
governamentais. Primeiro, por acreditar-se que estes são os meios mais eficazes de
produzir governos abertos. Sendo assim, seria este tipo de iniciativas o responsável por
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aprimorar dimensões democráticas como transparência, participação e colaboração,
apontados como os mais importantes pilares normativos de programas de governo aberto.
Mas, além disso, pela quantidade de partes interessadas (stakeholders) nesses dados,
credita-se ao uso de dados abertos governamentais a produção de bens sociais, políticos
e econômicos. Talvez estes não estejam direta e integralmente associados aos valores
normativos democráticos, mas são inegavelmente bens sociais que podem, ao menos,
melhorar a relação de um cidadão com a sua cidade, a qualidade das informações que
consome e a sua compreensão sobre a atuação governamental. Dentre outros benefícios,
destacamos: o estímulo ao crescimento econômico, a possibilidade de produzir
conhecimento e gerar novos insights para a pesquisa e o jornalismo orientado por dados,
a modernização e aumento da eficácia da Administração Pública, a partir da tomada de
decisão orientada por dados, e a possibilidade de compreender políticas públicas
governamentais a partir da produção de visualizações e análises desses dados.
Por este potencial, a ideia do governo aberto e as iniciativas de dados abertos
governamentais passaram, nos últimos anos, a não mais depender da vontade política e
administrativa dos gestores públicos para serem amparadas por políticas públicas e
marcos legais que obrigam a gestão pública a colocar à disposição dos cidadãos, cada vez
mais, um volume maior de dados e informações que são produzidos diariamente nos
órgãos públicos. No Brasil, por exemplo, a publicação de dados em formato aberto passou
a ser amparada pelo mais importante marco legal da transparência passiva e ativa do país,
a Lei de Acesso à Informação, e a contar com um portal que serve como repositório para
esses dados, o Portal Brasileiro de Dados Abertos.
Além disso, o Brasil, desde 2011, é um país membro da Open Government
Partnership (OGP), principal organização internacional que trabalha com a promoção de
práticas de governo aberto no mundo. Após ser um dos países fundadores da instituição,
o Brasil produziu, com o auxílio da OGP, Planos de Ação que consistem em
compromissos concretos para a implementação de um governo aberto no País, incluindo
ações que promovem a publicação de dados. Por meio desses Planos, há oito anos, durante
diferentes governos, o Estado brasileiro implementou iniciativas relacionadas às práticas
de abertura.
Perante o reconhecimento do esforço de abertura e publicação de dados e
informações governamentais, sobretudo em formato aberto, percebe-se, também, que a
etapa da liberação desses dados não é suficiente para que todo o seu potencial seja
empreendido. Este trabalho argumenta, portanto, que para que se possa avaliar quais são
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os efeitos estimados nos âmbitos social, econômico, político e democrático que podem
ser associados às iniciativas de dados abertos governamentais, é preciso examinar não
apenas o arcabouço institucional que garante a existência e delimita a atuação deste tipo
de políticas e iniciativas governamentais, mas, também, para os usos e apropriações
sociais que se faz desses dados.
Sendo assim, este trabalho faz uma distinção entre duas abordagens possíveis no
que se refere às iniciativas de governo aberto e dados abertos governamentais: 1) a
institucional, que avalia os documentos, leis, políticas e diferentes iniciativas
empreendidas com o intuito de promover a abertura do Estado; e 2) a social, que avalia
os usuários e as formas sociais de uso e apropriação desses dados. Seguindo esta
distinção, a dissertação em tela objetiva, em um primeiro momento, evidenciar os
diferentes projetos e iniciativas de governo aberto realizados pelo Governo Federal
brasileiro na última década. Para isso, recorremos às leis, programas, ações e
compromissos efetuados em parcerias internacionais pelo Estado brasileiro para atender
a essa demanda por governos mais abertos. Na segunda fase da pesquisa, aplicamos
métodos qualitativos e quantitativos voltados especificamente para identificar quem são
os usuários de dados abertos governamentais no Brasil. Além de mapear esses usuários,
uma survey foi aplicada para identificar padrões de uso desses dados e aspectos positivos
e negativos das experiências dos usuários com dados públicos. Com o objetivo de
evidenciar especificidades qualitativas em relação a essas experiências, que não seriam
possíveis de compreendidas pelo primeiro método de coleta de dados aplicado,
realizamos entrevistas semiestruturadas com representantes das partes interessadas por
iniciativas de dados abertos no país.

Perguntas de pesquisa, hipóteses e objetivos

Diante desse cenário, a proposta do estudo que apoia esta dissertação é
compreender, sob estas duas abordagens, uma das mais recentes iniciativas de abertura
de dados e informações governamentais do Governo Federal brasileiro: a política de
governo aberto e as iniciativas de dados abertos governamentais. Esta dissertação tem,
portanto, a intenção de responder às perguntas gerais, relacionadas a esses temas, que
ainda estão em aberto no caso brasileiro: Quais são as políticas que amparam as
iniciativas de governo aberto e de dados abertos no Executivo brasileiro? Quem utiliza

17

os dados abertos no país? Com quais finalidades? Quais são os efeitos sociais, políticos
e democráticos que podem ser estimados desses usos?
O arcabouço teórico que norteia iniciativas de dados abertos governamentais e que
geram expectativas sobre os seus efeitos são, normalmente, aqueles delimitados pelos
princípios do governo aberto. Para a produção acadêmica, os governos que implementam
este tipo de iniciativas e as instituições que trabalham pelo fomento de práticas
relacionadas ao governo aberto, existem três dimensões normativas principais quando se
trata de iniciativas de governo aberto: transparência, participação e colaboração.
Reconhecendo as múltiplas formas e objetivos que são associados à implementação de
políticas deste tipo por governos ao redor do mundo, testamos a hipótese de que, no caso
do Brasil, os compromissos assumidos pelo Governo Federal com o intuito de fomentar
o governo aberto também teriam metas direcionadas a essas três dimensões. A avaliação
dos compromissos assumidos pelo País junto à Open Government Partnership e dos
Planos de Dados Abertos produzidos pelos órgãos da Administração Pública Direta
evidenciou as metas de governo aberto do Brasil. Classificamos os compromissos
assumidos em categorias específicas, por meio das quais pôde-se evidenciar os objetivos
da política de governo aberto brasileira.
Em um segundo momento, quando tratamos dos usos e apropriações sociais de
dados abertos no País, seguimos pesquisas que identificam grupos sociais que são
tradicionalmente interessados no trabalho com dados (GONZALEZ-ZAPATA, HEEKS,
2015; SAFAROV, MEIJER, GRIMMELIKHUIJSEN, 2017), que são: pesquisadores,
jornalistas, empresários, gestores públicos, programadores e ativistas. Buscamos, ainda,
testar a hipótese que sugere que, no Brasil, os mesmos grupos sociais trabalham com
dados abertos governamentais. Alguns autores têm apontado para a dificuldade de se
comprovar empiricamente os efeitos políticos, sociais e econômicos decorrentes desses
usos (SAFAROV, MEIJER, GRIMMELIKHUIJSEN, 2017). Portanto, aqui, após mapear
os tipos de uso realizados por essas partes interessadas, buscamos testar o argumento de
que iniciativas de dados abertos produzem resultados efetivos. Ao invés de comprovar
empiricamente os efeitos produzidos por esses usos, utilizamos a ideia de efeitos
estimados.
Enfim, por meio de uma revisão de literatura e de um estudo empírico, o objetivo
geral deste trabalho é realizar um estudo exploratório sobre as políticas de governo aberto
e de dados abertos do Governo Federal brasileiro, incluindo desde o aparato institucional,
legal e regulatório que subsidia essas práticas, até os usos que diferentes grupos sociais
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fazem dos dados abertos no país. Tivemos a pretensão, além disso, de: a) realizar uma
revisão da bibliografia sobre governo aberto, mapeando os principais temas, problemas e
dimensões acerca da área que compõe a pesquisa no tema; b) discutir governos abertos e
dados abertos governamentais como fenômenos do campo de estudos mais amplo da
Comunicação; e c) produzir um estudo de caso sobre os dados abertos governamentais no
Brasil, tendo este último objetivo específico como meta: mapear usuários de dados
abertos governamentais no Brasil e avaliar os tipos de usos e efeitos esperados desses
usos.

Corpus Empírico

A primeira fase da pesquisa empreendida por esta dissertação corresponde à
análise de documentos associados às políticas de governo aberto e dados abertos
governamentais do Brasil. O corpus desta etapa é composto por 112 compromissos
assumidos nos quatro Planos de Ação (PAs) criados com a OGP, além de 25 Planos de
Dados Abertos (PDAs) criados pelos órgãos da Administração Pública Direta, isto é,
Ministérios e Secretarias com status ministeriais. Em primeiro lugar, examinamos as
metas estabelecidas nos quatro PAs. Categorizamos os compromissos de acordo com: a)
as metas que empreendem; e b) os tipos de iniciativa aos quais correspondem. No que
tange aos PDAs, realizamos uma análise semântica do conteúdo desses documentos com
o auxílio da interface para o pacote estatístico “R” chamada Iramuteq. Dessa vez,
buscamos identificar os objetivos e estratégias traçadas, especificamente, para a liberação
de dados.
Na segunda fase, esta pesquisa coletou N=81 respostas do questionário aplicado
aos usuários de dados abertos governamentais no Brasil. Esses dados foram coletados por
meio do compartilhamento do questionário nos perfis das redes sociais do Instituto
Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital (INCT.DD), nos perfis da
pesquisadora responsável pela pesquisa, nos grupos de discussão sobre dados abertos
governamentais no Facebook, Whatsapp e Telegram, e no III Encontro Nacional de
Governo Aberto, ocorrido em São Paulo. Em seguida, realizamos cinco entrevistas
semiestruturadas com usuários-chave de dados abertos no país.
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Estrutura da dissertação

Para cumprir estes fins, e trabalhar com os temas e abordagens que este trabalho
propõe, esta dissertação está estruturada em quatro capítulos. O primeiro capítulo aborda
questões teóricas que circundam o governo aberto por meio de uma atenta revisão da
bibliografia, de documentos governamentais e de ações institucionais de governo aberto
no Brasil e no mundo. Este capítulo é subdividido em três partes. Na primeira, constróise uma distinção entre os significados que o governo aberto adquiriu em diferentes
momentos temporais. No segundo, são elencados os principais temas, problemas e
dimensões relacionadas à ideia contemporânea do governo aberto. Por fim, no terceiro,
avaliou-se as definições de governo aberto encontradas para tratar do fenômeno.
O segundo capítulo desta dissertação discute a maior e mais importante iniciativa
de governo aberto, que são os dados abertos governamentais. Uma vez que foram postos
em discussão, no primeiro capítulo, os princípios normativos do governo aberto,
pretendeu-se demonstrar, neste segundo segmento do trabalho, como das iniciativas de
dados abertos governamentais espera-se que sejam produzidas mais transparência,
participação, colaboração, além de desenvolvimento econômico e social. O capítulo se
inicia com uma seção que trata da ontologia dos dados e dos dados digitais na sociedade
e cultura contemporâneas. Pretendemos discutir, aqui, como os dados digitais, sobretudo,
por conta da popularização e utilização das tecnologias de comunicação digitais, medeiam
nossas interações sociais e relações com os outros, e também com os governos e com o
mundo político. Em seguida, tratamos dos dados abertos e dados abertos governamentais,
esclarecendo quais são os requisitos técnicos que permitem distingui-los como tal e lhes
possibilitam gerar novas aplicações, ferramentas e novos tipos de utilização. Enfim,
tratamos das partes interessadas (stakeholders) em dados abertos governamentais.
O terceiro capítulo avalia documentos, marcos regulatórios, projetos, programas
e iniciativas de governo aberto e de dados abertos governamentais no Brasil. Partimos da
análise da atuação do Brasil junto à maior instituição não governamental de governo
aberto do mundo: a Open Government Partnership. Avaliamos os quatro Planos de Ação
do país que foram elaborados juntos à instituição, delimitando iniciativas de governo
aberto. Distinguimos entre tipos de iniciativa e temas aos quais estas iniciativas se
referem. Em seguida, partimos, especificamente, para análise de uma das principais ações
de abertura do Estado: os Planos de Dados Abertos aplicados à Administração Federal
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direta. Nesta etapa, buscamos apreender quais são os princípios, objetivos e iniciativas
que norteiam a abertura do estado brasileiro.
O quarto capítulo, por fim, realiza um estudo empírico sob a perspectiva social,
ou seja, focado nos usos e apropriações sociais dos dados abertos. Em primeiro lugar,
mapeamos os usuários de dados abertos governamentais no Brasil, para, em seguida,
identificarmos padrões de uso e podermos estimar os efeitos desses usos. Para cumprir
este objetivo, aplicamos um questionário geral a usuários de dados abertos de todas as
regiões do país, levantando dados quantitativos, para, em seguida, empreender entrevistas
semiestruturadas com usuários-chave desses dados. Pelas entrevistas, conseguimos obter
dados qualitativos e aferir novas relações, efeitos e desafios associais a estes usos.
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CAPÍTULO 1 - GOVERNO ABERTO: HISTÓRIA, PROBLEMAS E TEMAS

Para compreender as políticas e iniciativas de dados abertos governamentais, bem
como avaliar seus possíveis benefícios para governos e sociedades democráticas, é
preciso discorrer, primeiro, sobre a ideia de governo aberto e discutir os seus princípios
normativos fundamentais. Isso porque dados abertos governamentais são apontados como
os meios mais eficientes de produzir governos abertos. Pensando nisso, este capítulo tem
o objetivo de percorrer pela história da ideia de governo aberto (open government),
discutir as suas definições e tratar dos principais temas e problemas encontrados na
bibliografia. Para isto, realizamos uma revisão da literatura sobre o tema, que inclui livros,
documentos, relatórios, artigos, anais publicados em congressos nacionais e
internacionais, assim como diretrizes, marcos regulatórios e leis relacionados a programas
governamentais deste tipo.
Reunimos a bibliografia e documentos de três campos distintos: a) o campo
acadêmico, responsável pela discussão sobre o conceito de governo aberto, sobre os
princípios que o regem e sobre a avaliação de iniciativas de programas deste tipo; b) o
campo governamental, que cria diretrizes, memorandos, órgãos e instituições para
amparar políticas e iniciativas de governo aberto, que exigem, normalmente, alocação
especial de recursos humanos, financeiros, tecnológicos e decisão política; e c) o campo
das organizações e instituições internacionais, que criam parcerias e planos de ação para
estimular a implementação de práticas de governo aberto. Sendo assim, a história da ideia
de governo aberto será descrita aqui ao longo deste capítulo como a história da
implementação de políticas públicas de governo aberto, da ação de organizações
multilaterais que advogam pelo tema e da produção acadêmica dedicada à análise e à
avaliação deste tipo de programa.
O capítulo se estrutura da seguinte maneira: na primeira seção, tratamos da
história da ideia de governo aberto, tal qual foi encontrada na bibliografia e no histórico
de implementações de programas deste tipo; no segundo tópico, elencamos os temas
predominantes encontrados na literatura mais recente sobre governo aberto, tratando,
dessa forma, do momento mais recente história da ideia de governo aberto, que é o
momento contemporâneo, marcado temporalmente pela última década; e, por fim, na
última seção, buscamos discutir as definições conceituais encontradas na literatura.

22

1.1 A história da ideia de governo aberto
No século XVIII, surgem discussões sobre a abertura de governos e Estados
quando o primeiro projeto de lei de acesso à informação foi implementado na Suécia. A
lei foi decretada em 1766 e foi denominada Lei de Liberdade de Imprensa, e assim,
instaurou-se uma tradição de governo aberto naquele país (ROBERTS, 2006). Governo
aberto, aqui, segundo a legislação sueca, é compreendido como um governo que detém a
cultura política de abertura e publicidade, por meio de aparatos legais que garantem o
provimento de informações governamentais aos cidadãos. O caso da Suécia foi atípico,
pois os próximos marcos legais relacionados ao acesso à informações governamentais ao
redor do mundo só voltaram a surgir no século XX, com a retomada da discussão sobre
acesso à informação nos Estados Unidos, impulsionados, inclusive, por organizações
internacionais como as Nações Unidas.
Por isso, temos a segunda metade do século XX como o marco de discussões
públicas sobre o governo aberto. Especificamente, tratamos aqui das décadas
compreendidas entre os anos de 1950 e 1980. Em um contexto de promulgação de leis de
acesso à informação, em 1955, foi criado no Congresso dos Estados Unidos um Comitê
de Informações Governamentais, de onde sairia a Freedom of Information Act (FOIA)
uma década depois, em 1966, promulgada pelo então presidente Lyndon B. Johnson.
Wallace Parks, um dos conselheiros desse Comitê, escreveu em 1957 um artigo que pode
ser considerado como seminal para a recente área de pesquisa dedicada a estudar governo
aberto, ainda que se refira, mais precisamente, às leis de acesso à informação. O trabalho
de Parks é memorável por algumas razões. Intitulado The Open Government Principle:
Applying the Right to Know Under the Constitution, o texto que compõe as bases legais
para o direito à informação nos Estados Unidos é tido para alguns como a primeira vez
na qual a expressão open government foi encontrada impressa (YU, ROBINSON, 2012).
Além disso, Parks qualifica o governo aberto, na ocasião, como aquele em que a regra, e
não a exceção, passa a ser a oferta de informações aos cidadãos (PARKS, 1957). Seguindo
a mesma premissa, o FOIA norteamericano foi emendado pelo Privacy Act de 1974, com
a intenção de promover ainda mais “accountability, responsividade, fiscalização
legislativa e governo aberto” (YU, ROBINSON, 2012).
Neste momento, com o surgimento do debate público que circundou a aprovação
de leis de acesso à informação no mundo, e com a criação de um movimento que advoga
o acesso às informações governamentais, a expressão governo aberto é cunhada como
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sinônimo do governo que respeita o direito de o cidadão obter qualquer informação
pública de seu interesse (right to know). Direito este que deve ser garantido
constitucionalmente. Neste caso, o governo passa a ser considerado aberto quando dispõe
de marcos legais que institucionalizam a possibilidade de os cidadãos demandarem e
obterem informações governamentais do seu interesse, antes mantidas sob sigilo por via
de regra. Sendo assim, o governo aberto se caracteriza pela garantia da transparência
passiva1, contemplada pelas demandas de acesso às informações públicas, prevista pelas
leis de acesso à informação.
Seguindo a crescente importância do right to know, na conjuntura norteamericana
de aprovação da FOIA, o governo aberto foi tratado como o oposto do segredo e da
desinformação (COHEN, 1974). As leis associadas à abertura de informações chegaram
a ser chamadas de leis de governo aberto por alguns autores (FENSTER, 2006). Ao longo
das décadas seguintes, a expressão governo aberto continuou sendo usado pela literatura
acadêmica e pelos governos que aprovaram leis de acesso à informação como sinônimo
de governo que propõe a abertura de suas ações e abre ao acesso público informações
governamentais, sobretudo passivamente, acompanhando a onda de aprovação de leis
deste tipo que aconteceu em nível mundial. A França, os Países Baixos, a Nova Zelândia
e o Canadá promulgaram suas FOIAs entre 1978 e 1982, enquanto Reino Unido,
Alemanha e países do Sul global não o fizeram até o início dos anos 2000 (BERLINER,
2014). No Reino Unido, o terreno foi fértil para discussões sobre open government nas
décadas de 1970 e 80. Assim como os norteamericanos, os britânicos utilizaram o termo
para emplacar o debate sobre a abertura de informações governamentais e leis de acesso
à informação, de acordo com registros encontrados no livro Open government: a study of
the prospects of open government within the limitations of the British political system, de
1987.
Mais recentemente, o debate sobre governo aberto volta à discussão pública nesta
última década com a implementação de uma política do Governo Federal norteamericano.
O autor da política pública é o ex-presidente Barack Obama, que em seu primeiro dia de
mandato, em 2009, designa órgãos e entes federativos a seguirem a Open Government

1

Por um lado, a transparência passiva compreende as obrigações legais dos Estados a responderem os
cidadãos quando estes demandam por informações públicas, como é previsto em leis de acesso à
informação. Por outro lado, a transparência ativa trata da disponibilização de informações públicas de modo
proativo por órgãos governamentais, sem que os cidadãos tenham que demandar por elas, o que também
está previsto em leis de acesso à informação.
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Directive2 e o Memorandum on Transparency and Open Government3. Em ambos os
documentos, Obama amplia a noção de open government em relação às que foram vistas
aqui, quando tratamos das discussões públicas que nortearam a aprovação de leis de
acesso à informação ao redor do mundo.
Antes de tratar do conceito de governo aberto, tal como foi desenhado pela
administração de Barack Obama, é necessário destacar alguns fenômenos contextuais
anteriores a 2009 que influenciam o pensamento sobre os objetivos e princípios do
governo aberto a partir deste momento. O fato é que não teríamos chegado à noção
contemporânea de governo aberto sem o desenvolvimento e a popularização do uso das
tecnologias digitais de comunicação do fim dos anos 90 e início dos anos 2000. Mais
especificamente, destacamos aqui não só o uso, cada vez mais comum, de ferramentas,
tecnologias e dispositivos digitais, mas são importantes, também, os antecedentes do
movimento pelo software livre ou código livre (open source) (CALDERÓN, LORENZO,
2010).
Pensado pelo programador e professor do Instituto de Tecnologia de
Massachussets (MIT), Richard Stellman, o movimento defendia a liberdade dos usuários
para copiar, modificar, aperfeiçoar e distribuir softwares sem restrições de privacidade.
Deste movimento surgiram projetos e softwares como o Linux, por meio da atuação de
diversos programadores e voluntários que trabalharam de modo colaborativo para propor
melhorias e soluções para a mesma plataforma. Some-se a isso o desenvolvimento mais
recente de ferramentas e aplicações digitais que facilitaram o acesso, armazenamento,
manipulação, análise e distribuição de um grande volume de dados e informações, que se
tornaram disponíveis e acessíveis à administração pública e aos cidadãos (BOULTON et
al., 2011; BOULTON, 2014). Além de se apresentarem como possibilidades de abertura
de canais de comunicação e interação entre governos e cidadãos, essas tecnologias e
ferramentais digitais se tornaram elementos fundamentais para projetos de governo aberto
até os dias de hoje.
No que se refere, então, à proposta do governo Barack Obama, a sua Diretriz de
Governo Aberto é responsável por estabelecer três dimensões que permeiam a noção
contemporânea que examinamos. Para o ex-presidente, governos abertos consistem em

2

Disponível em: https://obamawhitehouse.archives.gov/open/documents/open-government-directive.
Último acesso em: 01 de agosto de 2018.
3
Disponível
em:
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/transparency-and-opengovernment. Último acesso em: 01 de agosto de 2018.
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práticas que fomentam a transparência, participação e colaboração. Assim, a política
pública de governo aberto norteamericana nasce com o objetivo de “fortalecer a
democracia e promover eficiência e eficácia no governo” (OBAMA, 2009), e promete
um nível de abertura governamental jamais vista antes (SIFRY, 2009). A tabela abaixo
descreve como a trinca de elementos desenhados pela política de governo aberto de
Barack Obama foram caracterizados pelos documentos oficiais de seu governo4.
Tabela 1 – Transparência, participação e colaboração para o Memorando sobre Transparência e
Governo Aberto

Transparência

Participação

Colaboração

O governo aberto promove accountability e informações para que os cidadãos
saibam o que os governos estão fazendo. Ações, leis e políticas devem
subsidiar a abertura de informações de modo que o público consiga achá-las
e usá-las. Novas tecnologias devem ser utilizadas para tornar acessíveis ao
público operações e decisões governamentais online. Público este que, por
sua vez, deve oferecer feedbacks.
Aumenta a efetividade e a qualidade das decisões governamentais.
Oportunidades de participação na tomada de decisão pública devem ser
oferecidas aos cidadãos, que detêm conhecimento e informações dispersas na
sociedade. O público deve indicar, inclusive, como governos podem aumentar
e melhorar a oferta de oportunidades de participação nos negócios públicos.
Faz com que cidadãos se engajem ativamente no trabalho governamental.
Emprega-se ferramentas, métodos e sistemas inovadores para estimular a
colaboração entre governos, ONGs, empresas e indivíduos do setor privado.
O público também é responsável por retroalimentar com informações o
governo e identificar novas oportunidades para colaborar.
Fonte: Obama (2009)

Após o lançamento da política de Governo Aberto norteamericana, o surgimento
da Open Government Partnership (OGP, ou Parceria para o Governo Aberto, em
português), organização internacional e sem fins lucrativos, em 2011, foi decisivo para
instalar-se uma tendência mundial de adoção de programas de governo aberto em países
de todos os continentes. A OGP é uma organização que tem como objetivo estimular
iniciativas de governo aberto pelo mundo e atualmente conta com mais de 70 países
associados5. A organização foi fundada por uma parceria entre 8 países: Brasil, África do
Sul, Estados Unidos, México, Noruega, Reino Unido, Filipinas e Indonésia, tendo o Brasil

4

A
Diretriz
para
Governo
Aberto
de
Obama
está
disponível
em:
<
https://obamawhitehouse.archives.gov/open/documents/open-government-directive>. Último acesso em:
12 set. 2018. O Memorando para Transparência e Governo Aberto está disponível em: <
https://www.archives.gov/files/cui/documents/2009-WH-memo-on-transparency-and-opengovernment.pdf>. Último acesso em: 12 set. 2018.
5
A lista de países membros da OGP está disponível em: < http://www.opengovpartnership.org/countries>.
Último acesso em: 22 set. 2018.
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e os Estados Unidos um papel proeminente para a sua fundação, por terem copresidido a
primeira gestão da instituição. A criação da OGP parte do reconhecimento de que
cidadãos do mundo inteiro têm demandado, cada vez mais, governos transparentes e
responsivos (OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP, 2011). Desde então, a
organização cria e estabelece Planos de Ação bianuais, criados de maneira colaborativa
com representantes de governos, ativistas, universidades, centros de pesquisa,
organizações da sociedade civil, entre outros, com a intenção de implementar e
acompanhar estes Planos de Ação e incitar práticas de governo aberto. Para se tornar paísmembro da OGP, é preciso cumprir requisitos mínimos de transparência e participação,
como contar com uma lei de acesso à informação, fomentar a participação civil nos
negócios públicos, além de prestar contas sobre o andamento dos objetivos traçados por
estes Planos de Ação.
A produção acadêmica que trata de governo aberto também surge neste momento.
Portanto, acompanha a tendência internacional da implementação de programas e
políticas de governo aberto que seguiram a pioneira Diretriz de Governo Aberto dos
Estados Unidos e a criação da OGP. Sendo assim, há pelo menos uma década, tem-se
notado o crescimento do volume de artigos, livros e papers apresentados em congressos
nacionais e internacionais que tratam do tema com diferentes abordagens, referenciais
teóricos, objetos de pesquisa e padrões de investigação. A bibliografia encontrada
também é interdisciplinar e reúne, pelo menos, pesquisadores da Administração Pública,
Comunicação, Ciência Política, Ciência da Informação, Ciência da Computação, Direito
e Engenharia, que tentam abarcar as diversas perspectivas do fenômeno: política,
comunicacional, administrativa e organizacional, legal e tecnológica.
Após termos retomado brevemente a história da ideia de governo aberto, a
próxima seção deste capítulo se dedica à realização de uma reconstituição do estado da
arte apenas desta ideia contemporânea da expressão. Por ser um tema relativamente novo,
alguns autores apontam para uma imprecisão teórica no termo e uma escassez de
definições que deem conta do fenômeno em sua totalidade (WIRTZ, BIRKMEYER,
2015b; YU, ROBINSON, 2012). Esperamos que investigar os principais temas e
problemas encontrados no corpus de análise dos títulos publicados neste período que
tratam de governo aberto, possa, então, abrir caminhos para uma discussão conceitual
mais precisa sobre o tema, além de ajudar na compreensão do fenômeno.
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1.2 Noção contemporânea de governo aberto: problemas e temas

Se, de fato, a Diretriz de Governo Aberto norteamericana foi a ponta de lança para
uma tendência que é mundial, percebemos, além disso, que a sua definição de governo
aberto também tem sido muito influente na pesquisa e na criação de políticas públicas de
governo aberto em outros países ao redor do mundo. Com efeito, não são poucos os
artigos e trabalhos acadêmicos que, sob direta influência da Diretriz, consideram
transparência, participação e colaboração como pilares fundamentais de programas de
governo aberto (ABU-SHANAB, 2015; HARRISON, PARDO, COOK, 2012; LEE,
KWAK, 2011; RAMÍREZ-ALUJAS, 2012), apesar de a agenda de pesquisa e do trabalho
de governos e instituições terem ampliado a sua noção e aplicações para outros temas.
Dito isso, após uma revisão da bibliografia sobre governo aberto, vimos que as dimensões
associadas a este campo de estudos, tais quais foram encontrados na literatura, são:
transparência, participação, colaboração, inovação, democracia digital, governo digital,
além de outros temas possíveis.

Transparência

Apesar de a ideia contemporânea de governo aberto ser mais ampla que as noções
de acesso a informação e transparência, ainda é a transparência o tema que recebe maior
atenção dos estudiosos do assunto e das iniciativas governamentais existentes. Há vários
conceitos e abordagens possíveis para tratar de transparência, sobretudo nos últimos anos,
nos quais passou a ser considerada importante não apenas para governos, como também
para empresas, bibliotecas, organizações não governamentais e para tantas outras
instituições (ALMADA, 2016).
Nesta perspectiva, governos abertos são aqueles que implementam políticas
públicas, programas e ações para produzir mais transparência sobre os processos, serviços
e áreas de atuação governamental. A transparência - aqui nos referimos à pública - ganhou
novas aplicações com as tecnologias e ferramentas de comunicação digital, tendo,
inclusive, dado origem a uma série de pesquisas, há duas décadas, sob a linha da
transparência digital, ou eTransparency, que avalia meios de produzir mais e melhor
transparência em ambientes digitais. Isso porque se acredita que as ferramentas e
tecnologias digitais podem aumentar o alcance da visibilidade dos negócios públicos, ao
possibilitar a distribuição de informações governamentais em diferentes formatos, de
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modo rápido, barato e preciso. Muitos são os benefícios associados à produção de
transparência em ambientes digitais, inclusive alguns associados ao fortalecimento da
democracia, como, por exemplo, a expansão e a otimização do right to know, por meio
de pedidos de acesso à informação em websites governamentais (MEIJER, CURTIN,
HILLEBRANDT, 2012b), a possibilidade de armazenamento e circulação de um grande
volume da dados e informações governamentais e o fortalecimento da accountability6
política (FILGUEIRAS, 2011; PEIXOTO, 2013). Compreendemos a accountability
política como a possibilidade de haver constrangimento, sanções e penalidades a atores
políticos decorrentes de desvios de conduta com os negócios públicos (SCHEDLER,
1999). Para que esse tipo de responsabilização ocorra, é requerido um alto nível de
transparência pública (ALMADA, 2016) por meio da oferta de informações
governamentais, o processamento e a reação dessas informações por um público-alvo,
além da ação de agentes do Estado, no caso de sofrerem sanções por medidas
institucionais (PEIXOTO, 2013). Além disso, a transparência é considerada como o
primeiro passo para a participação e a deliberação em ambientes digitais (GOMES, 2005;
MEIJER, CURTIN, HILLEBRANDT, 2012b), ou pode, pelo menos, servir para o
aumento de interesse, engajamento e discussão sobre temas políticos.
No tema do governo aberto, o tipo de iniciativa mais importante para a produção
da transparência são os portais de dados abertos governamentais. Esses portais, criados
para comportar a publicação de um grande volume de bases de dados oriundas de órgãos
governamentais, e em formato aberto, são, inclusive, apontados como os maiores
impulsionadores do governo aberto (KUCERA, CHLAPEK, NECASKY, 2013). De fato,
uma das primeiras ações do governo Obama foi o lançamento do portal norteamericano
de dados abertos governamentais, o www.data.gov. Logo em seguida, o Reino Unido, a
Alemanha e o Banco Mundial lançaram portais deste tipo (PELED, 2013). Apesar dessas
iniciativas de dados abertos estarem associadas a outros benefícios, como ao aumento da
colaboração nos negócios públicos e até ao estímulo da economia, a liberação de um
grande volume de dados governamentais que antes eram fechados, é associado
diretamente, e sobretudo, à transparência pública em programas de governo aberto.

6

Miguel (2015) discute a tradução de accountability para o português. Segundo o autor, responsividade
pode ser usada como a tradução mais próxima para accountability. Ainda assim, responsividade
“corresponde mais de perto ao inglês responsiveness, um conceito que está muito próximo, mas pode ser
distinguido do de accountability” (MIGUEL, 2005).
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Após a política de governo aberto ser institucionalizada nos Estados Unidos pelo
presidente Barack Obama, e, principalmente, depois da criação da OGP, outros países
empreenderam também práticas de governo aberto com, principalmente, a
implementação de iniciativas de transparência. Um dos critérios para a filiação de países
à OGP é, justamente, contar com uma lei promulgada de acesso à informação. O Brasil,
por exemplo, aprovou esta lei para filiar-se e ser um dos país fundadores da OGP. No
Reino Unido, desde 2008, o reaproveitamento de informações do setor público (Public
Sector Information - PSI) faz parte da agenda política e administrativa em virtude do
programa Power of Information Taskforce. Nessa linha, a iniciativa de dados abertos
governamentais britânica, o data.gov.uk, foi criada na administração Brown, entre 2009
e 2010, e até hoje é tomada como referência na liberação de recursos em formato aberto,
tendo como foco a publicação de dados sobre contratos e visando maior accountability
(CLARKE, MARGETTS, 2014). No Canadá, o plano de ação para o Governo Aberto foi
criado em 2012, tendo três frentes de atuação: a abertura de informações públicas, os
dados abertos e o diálogo aberto7. Nos anos seguintes, até os dias de hoje, países de todos
os hemisférios lançaram iniciativas alegando o mesmo princípio da transparência,
principalmente por meio de portais de dados abertos.
A OECD, no período pré-Open Government Directive de Obama, já havia
definido governo aberto como aquele que produz transparência, capacidade de resposta e
accountability, ou aquele em que há “transparência das ações que realiza um governo,
acessibilidade a serviços e informação pública e capacidade de resposta do governo a
novas ideias, demandas e necessidades”8 (OCDE, 2006). Pelo enfoque dado à
transparência em programas de governo aberto, alguns autores dizem que é a
transparência a condição fundamental para que se tenha um governo aberto (POSSAMAI,
2016). A maior atenção dada à transparência fica clara também em Park e Oh (2017), ao
criarem um índice de abertura de governos levando em consideração quatro variáveis,
sendo que, entre elas, metade (duas) se referem à transparência: accountability,
transparência, o uso de tecnologias da informação e comunicação (TICs) e a participação.

7

O Plano de Ação de Governo Aberto do governo federal do Canadá, de 2012, pode ser acessado em: <
http://www.marketwired.com/press-release/minister-clement-releases-open-government-action-plan1643232.htm>. Último acesso em: 10 set. 2018.
8
Tradução nossa do original: “la transparencia de las acciones que realiza un gobierno, la accesibilidad a
los servicios e información pública, y la capacidad de respuesta del gobierno a las nuevas ideas, demandas
y necessidades”.

30

Lee e Kwak (2011) também conferem destaque à transparência ao criarem um
modelo de implementação de iniciativas de governo aberto dividido em quatro etapas,
sendo a primeira delas justamente a transparência, para, em seguida, sugerirem o
investimento em participação, colaboração e engajamento. Os autores acreditam que
muitos benefícios estão associados à transparência, como a liberação e utilização de dados
governamentais, a compreensão pública de toda a atividade governamental e suas
realizações, além da possibilidade de o governo se manter passível de responsabilização
legal (accountable) por quaisquer maus feitos. Ainda se tratando de modelos de
implementação de políticas de governo aberto, Janssen e colegas (2017) trabalham com
a ideia de transparency-by-design para destacar o desenho de processos de liberação de
dados e produção de transparência, que deve levar em consideração o cidadão e ter como
objetivo tornar estes dados fáceis de serem acessados e interpretados. Para os autores,
prestar atenção no desenho destes processos deve resultar em maior produção de
transparência para governos abertos.
Outra razão para o tema da transparência receber maior atenção, da produção
acadêmica e da ação governamental, para além da associação histórica da ideia de
governo aberto à transparência e à abertura de informações, é a diversidade de fenômenos
relacionados a ela : leis de acesso à informação, portais da transparência, portais de dados
abertos e iniciativas anticorrupção, por exemplo (NAM, 2012, 2016). Além disso, a
predominância da transparência na literatura especializada e nas ações governamentais
sobre governo aberto deve-se ao entendimento de que, sem informações públicas,
cidadãos não conseguem manter seus governantes passíveis de responsabilização
(accountable) ou participar nem colaborar nos negócios públicos. Mas, além disso, vemos
que iniciativas de transparência implementadas por governos, na maioria das vezes, são
amparadas por leis.
No contexto do governo federal brasileiro, por exemplo, em um levantamento de
iniciativas de democracia digital9 do Poder Executivo, realizado em 2017 pelo o Instituto
Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital (INCT.DD), vemos que as
iniciativas relacionadas à transparência são predominantes (47,1%) quando comparadas
às de participação e deliberação, por exemplo. O maior volume de iniciativas de
transparência justifica-se pela existência de instrumentos legais que tornam obrigatórias,

Aqui, compreendemos iniciativas de democracia digital como “projetos ou ideias que articulam
ferramentas, dispositivos e aplicativos para realizar determinadas funções dedicadas a resolver problemas
ou alcançar propósitos específicos” (GOMES, 2011, p. 28).
9
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por exemplo, a publicações de dados e informações governamentais em ambientes
digitais, por transparência passiva e ativa (INCT.DD, 2018).
Enfim, vemos que as expectativas aliadas ao aumento da transparência e
accountability por meio de iniciativas de governo aberto são altas. Relatórios da OECD
que avaliam programas de governo aberto mundialmente, por exemplo, mostram que, em
resposta a um questionário aplicado com o intuito de identificar as prioridades das
políticas de governo aberto em 53 países, 26 deles (equivalente a 49%), entre eles, o
Brasil, elegeram “melhorar a transparência do setor público” como o principal objetivo
de governo aberto (OECD, 2016c).
Para alguns autores, mais exigentes com o elemento da transparência, governos
abertos são simplesmente governos que produzem transparência e accountability nos
negócios públicos (HECKMANN, 2011). Ainda seguindo a linha que prioriza a
transparência, Fung e Weil (2010) dizem que apesar dos avanços deste tipo de programas
governamentais, principalmente, aqueles relacionados à transparência, é preciso também
que, após a tendência dos governos abertos, outras instituições como bancos, empresas e
outras instituições, de modo geral, se tornem menos opacos caminhem para uma
sociedade aberta e transparente.

Participação

Apesar de a maioria dos trabalhos e iniciativas de governo aberto focarem no
princípio da transparência, a ideia de governo aberto não se esgota na possibilidade de ter
acesso a informações públicas e de produzir accountability política. Na verdade, acreditase também que é a partir da oferta de e do acesso a dados e informações governamentais
que os cidadãos podem se tornar aptos a compreender, engajar-se e participar nos
negócios públicos. A participação cidadã, no contexto do governo aberto, pode ser
definida como “o envolvimento de cidadãos na tomada de decisões públicas sobre os seus
deveres cívicos por meio da discussão e da deliberação” (WIRTZ, BIRKMEYER, 2015b,
p. 390).
Assim como a transparência, a participação não é um tema novo e não surgiu com
o governo aberto. Na verdade, é um dos temas mais importantes na agenda de pesquisa
sobre as teorias da democracia, contando, inclusive, com um modelo teórico chamado de
“democracia participativa” (BARBER, 1984; PATEMAN, 1970). Mais recentemente,
assim como no caso da transparência, sob a popularização da internet, dos meios de
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comunicação e dispositivos digitais, passou-se a avaliar em que medida essas ferramentas
e tecnologias digitais poderiam contribuir para aumentar e melhorar a participação
política nas democracias (GOMES, 2005). O incremento da participação nas decisões
políticas foi visto, em um primeiro momento, como uma atividade que supriria déficits
democráticos, e, em maior grau, para os mais otimistas10, resolveria a noção generalizada
de crise das democracias representativas, sobre a qual indicou-se sintomas como: o
desencantamento geral dos cidadãos em relação aos partidos e instituições políticas, a
baixa ou nenhuma confiança depositada nos líderes políticos, a falta de interesse em
programas e ideias políticas e o foco na vida privada de representantes políticos,
principalmente pelas empresas midiáticas (fenômenos que se tornaram conhecidos como
personalização da política), o crescimento dos percentuais de abstenção eleitoral, entre
outros.
Assim, viu-se surgir uma agenda de estudos sobre participação digital, ou
eParticipation, dedicada, principalmente, a avaliar iniciativas digitais que promovem a
participação civil nos negócios públicos. Gomes (2018) reconstrói historicamente a
relação entre os temas da participação e do digital. Segundo o autor, a premissa da
melhoria da participação política dos cidadãos desde sempre foi considerada um fator
decisivo para o efeito democrático da tecnologia (GOMES, 2018, p. 14). Por isso, a
investigação sobre os efeitos e potencialidades da participação digital tornou-se um dos
principais subtemas para o campo da democracia digital. Primeiro, porque este subtema
é formado por um grande volume de projetos, experimentos e atividades importantes para
as democracias e governos, como: petições digitais (MACINTOSH, MALINA,
FARRELL, 2002), orçamentos participativos, inteira ou parcialmente digitais (RIOS et
al., 2005; ROEDER et al. 2005), consultas públicas online (AINSWORTH, 2005;
WHYTE, MACINTOSH, 2001), participação digital nas tomadas de decisão
(KERSTEN, 2003; MACINTOSH, 2004), e o voto online (MACINTOSH, 2003).
Segundo, porque o conceito de participação política é tão amplo que cumpre muitas das
expectativas que a tecnologia pode cumprir a favor da democracia. Ainda para Gomes
(2018), essas expectativas variam “[...] da interação entre governantes e governados aos
registros de opinião, do televoto à discussão online entre cidadãos, da mobilização à
manifestação política” (GOMES, 2018, p. 6).

10

Um contra-argumento à hipótese de que a participação é um bem em si mesmo e supriria déficits
democráticos aparece em Gomes (2018). Para o autor, os populismos de direita que se espalham pelas
democracias ocidentais são razões para se atentar à adesão a esta hipótese.
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Sendo assim, o que difere a participação prevista como uma dimensão do governo
aberto das previstas anteriormente? Para Yu e Robinson (2012), a expressão governo
aberto detém dois sentidos: se, por um lado, governo aberto sugere a utilização de
tecnologias digitais para processar um grande volume de dados e informações, por outro
lado, governo aberto também sugere a produção de participação e engajamento civil.
Aqui, os autores consideram a participação como uma segunda etapa da transparência, e
a caracterizam justamente como a utilização de tantas informações e dados
governamentais oferecidos, em formato aberto, para a criação e o desenvolvimento de
novos projetos, iniciativas e aplicativos, seja nos governos ou na sociedade civil (YU,
ROBINSON, 2012, pp. 188-189).
Na verdade, a participação, em governos abertos, não difere de formas passadas
do ponto de vista de princípios e práticas, mas, em função da possibilidade de se trabalhar
com ferramentas e instrumentos novos, a saber, um grande volume de dados
governamentais que podem ser processados, analisados e reutilizados para diferentes
aplicações por meio de softwares de processamento, análise e visualização desses dados.
O modelo de implementação de programas de governo aberto sugerido por Lee e Kwak
(2012) também sugere que, na segunda etapa do processo, dedicada à participação, sejam
implementadas iniciativas digitais de participação, por indivíduos de diversos
backgrounds e expertises, e considerando a possibilidade de trabalhar com um volume de
informações e dados governamentais jamais visto anteriormente.
Existe, assim, a ideia de que a oferta de dados abertos e a transparência são meios
para gerar participação civil nos negócios públicos (EVANS, CAMPOS, 2013). Meijer,
Curtin e Hillebrandt (2012) definem governo aberto como aquele em que “cidadãos
conseguem monitorar e influenciar processos governamentais pelo acesso a informações
e a arenas de tomadas de decisão” (MEIJER; CURTIN; HILLEBRANDT, 2012, p. 13),
e realizam uma distinção entre as duas etapas mais importantes para a implementação de
governos abertos: a visão (vision), que compreende a transparência e o acesso a
informações, que, por sua vez, levaria à voz (voice), que seria a participação dos cidadãos
nos negócios e decisões públicas.
De fato, o engajamento cívico e a participação são vistos, há muito, como
elementos centrais da boa governança pública, e a informação governamental, por sua
vez, é tida como condição de possibilidade para a participação. Inúmeros benefícios à
democracia são associados ao incremento da participação, tais como a produção de
decisões mais efetivas e eficazes, a melhora das avaliações sobre justiça e legitimidade
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dos governos (FUNG, 2006) e a capacidade de produzir deliberações (SIRIANNI, 2009).
Todavia, como destacam Reddick e Ganapati (2011), os custos implicados em iniciativas
de participação são altos, sendo um item desses custos o tempo necessário para a
promoção de discussões que antecedem a tomada de decisões participativas. Outro
problema encontrado nas iniciativas de participação em programas de governo aberto é,
enfim, a ideia de público, ou seja, quem participa. Hansson, Belkacem e Ekenberg (2014)
dizem que em iniciativas deste tipo, aplicadas por programas de governo aberto, o público
é comumente entendido como um grupo homogêneo, sem que se leve em consideração
suas distintas necessidades, seus diferentes interesses políticos ou a as exigências técnicas
e habilidades requeridas pelos cidadãos para se engajarem em iniciativas de participação.

Colaboração

Ao contrário de participação e transparência, esta dimensão não é associada à
teoria democrática clássica11, mas é o novo elemento pautado pelo governo aberto. Uma
vez que grandes bases de dados e informações governamentais são liberadas, e aos
cidadãos são apresentadas oportunidades de participar nas tomadas de decisão públicas,
a ideia aqui é fazer com que esses cidadãos com diferentes bagagens e de distintas áreas
de atuação trabalhem juntos - ou colaborem – utilizando suas habilidades específicas para
produzir soluções governamentais para problemas sociais (NOVECK, 2015). Para isso,
supõe-se que cidadãos tenham fácil acesso a tecnologias digitais, tenham espírito
inovador e empreendedor, e sejam capacitados para utilizar ferramentas de programação
e de processamento de um grande volume de bases de dados.
Como um dos pilares do governo aberto, a colaboração pode ser definida como
um tipo específico de engajamento, mais ativo, dos cidadãos nas questões governamentais
(WIRTZ, BIRKMEYER, 2015a) e como a possibilidade de os cidadãos oferecerem
feedbacks sobre problemas públicos (MCDERMOTT, 2010a). Por esta razão, alguns
autores chegam ao ponto de defender que que a colaboração seja uma forma mais exigente
de participação (MICHELS, DE GRAAF, 2010).

11

Rousseau caracteriza a cooperação como fator importante para a vida cívica. Na sua ideia de contrato
social, o autor destaca os princípios da organização política e da cooperação como viabilizadores da
organização social. Aqui, por outro lado, às práticas colaborativas atribui-se a possibilidade de solucionar
problemas públicos com os inputs de cidadãos com diferentes habilidades e ocupações.
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Apesar de novo, o componente “colaboração” é tão importante para a
compreensão de governo aberto que Hilgers (2012) chega a definir o próprio governo
aberto como aquele que integra e utiliza conhecimento externo e coletivo nos processos
políticos e administrativos, com o apoio, sobretudo, de ferramentas e tecnologias digitais.
Aqui, o conceito de partes interessadas (stakeholders) é importante, pois são justamente
esses interessados, como organizações sem fins lucrativos, empresas, startups,
programadores, pesquisadores e cidadãos comuns que colaboram e utilizam suas
habilidades e conhecimentos específicos para influenciar nos negócios públicos. Esperase, então, que estas partes trabalhem junto com governos não apenas para pensar, opinar
e planejar políticas públicas, programas e ações governamentais, mas também para definir
prioridades, monitorar e avaliar as soluções oferecidas para os problemas coletivos.
Se, por um lado, a transparência e a participação são valores e princípios
democráticos que datam de séculos anteriores à criação da internet, a colaboração e as
iniciativas colaborativas na gestão pública, por sua vez, aparecem aqui como fenômenos
mais recentes e, quase sempre, digitais. As tecnologias digitais são apontadas como
responsáveis por criar ambientes com capacidade de intensificar o diálogo entre governos
e cidadãos, de possibilitar a colaboração e de gerar ações colaborativas em processos de
tomada de decisão (EVANS, CAMPOS, 2013), uma vez que os cidadãos, conectados uns
aos outros, podem colaborar de qualquer lugar e a qualquer hora.
Na prática, a colaboração dos cidadãos emergiu, em grande parte, em forma de
aplicativos colaborativos que registram reclamações em pequena escala, normalmente em
municípios, e as relatam aos órgãos públicos responsáveis pela administração local, como
o Fix My Street e o brasileiro Colab. As redes sociais digitais também foram apontadas
por alguns autores como ambientes capazes de promover a interação, colaboração e o
input dos cidadãos em benefício dos negócios públicos (BERTOT et al., 2010; 2015).
Além disso, espera-se que o uso de redes sociais online por órgãos públicos,
principalmente o Twitter e o Facebook, promova a transparência (ou, pelo menos, a
divulgação de informações governamentais, em uma perspectiva mais realista sobre o uso
de redes sociais por órgãos públicos), publicando, por exemplo, ações e programas
governamentais (GRIMMELIKHUIJSEN, MEIJER, 2014; WELCH, FEENEY, PARK,
2016). Nem sempre, porém, as redes sociais online são utilizadas para engajar e interagir
com os cidadãos: a OECD revela que os principais meios de comunicação são utilizados
por governos para informar, e não para promover a colaboração de cidadãos em
iniciativas governamentais como as de governo aberto (OECD, 2016c).
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Nos Estados Unidos, após a Diretriz de Governo Aberto do ex-presidente Barack
Obama, ainda que este documento não tenha descrito como, exatamente, órgãos
governamentais deveriam seguir os princípios da transparência, participação e
colaboração (EVANS, CAMPOS, 2013), a NASA foi um dos primeiros órgãos a
implementar iniciativas colaborativas e a buscar a ajuda de cidadãos comuns para o
desenvolvimento de novas tecnologias para a resolução de problemas, inclusive
astronômicos (GANT, TURNER-LEE, 2011). Outro exemplo de iniciativa colaborativa
implementada no governo Obama12 foi o “Peer-to-Patent”, uma plataforma digital que
permite que cidadãos discutam e avaliem solicitações pendentes de patente (NOVECK,
2011), em uma espécie de governo “do-it-yourself” (DUNLEAVY, MARGETTS, 2010).
Em Singapura, a plataforma de governo aberto chamada Government With You destaca,
principalmente, o princípio da colaboração com o objetivo de cocriar e aproximar os
negócios públicos dos cidadãos (LINDERS, 2012).
Um modelo de iniciativa aliado ao princípio da colaboração é o crowdsourcing,
ou cooperação coletiva, que utiliza ambientes digitais para consultar e utilizar as
habilidades específicas dos cidadãos, no qual as partes envolvidas colaboram objetivando
a resolução de um problema comum (BRABHAM, 2013). Todavia, a aplicação de
crowdsourcing em governos se refere mais a processos e a técnicas do que a tecnologias,
apesar de depender, necessariamente, de tecnologias digitais para envolver coletivos de
cidadãos (o crowd) em questões administrativas e governamentais (HILGERS, IHL,
2010; LEHDONVIRTA, BRIGHT, 2015). Este método é bastante utilizado por empresas,
instituições diversas, grupos de ativistas, ONGs, e, apenas mais recentemente, foi
introduzida em governos. Para o governo aberto, processos de crowdsourcing são
apontados como responsáveis por conferir mais legitimidade à tomada de decisões, por
estas serem feitas de forma mais transparente e por contar com a colaboração de cidadãos
envolvidos nestas decisões (RADU, ZINGALES, CALANDRO, 2015).

12

O grupo de trabalho da Administração Pública federal estadunidense denominado Technology,
Innovation & Government Reform Policy Working Group, o TIGR, foi criado para projetar e implementar
iniciativas de governo aberto na Administração Obama, e foi posicionado junto a outros grupos que lidam
com questões majoritárias como imigração, educação e segurança nacional. Beth Noveck, professora e
pesquisadora da New York University, dirigiu o grupo e a política de governo aberto norteamericana, de
modo geral, junto ao ex-presidente Barack Obama.
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Inovação

Como vimos, tecnologias, ferramentas, plataformas e ambientes digitais são
compreendidos como facilitadores de iniciativas de transparência, participação e
colaboração para governos abertos. Mas, para Geiger e Lucke (2012), por exemplo, a
inovação é uma dimensão tão importante quanto as outras e, por isso, iniciativas de
governo aberto devem realizar, também, discussões e iniciativas de conhecimento aberto
(open knowledge), inovação aberta (open innovation), avançar em iniciativas com padrão
aberto (open standards) e interfaces abertas (APIs) (open interfaces) (GEIGER, LUCKE,
2012), sem se limitar, por exemplo, a iniciativas de dados abertos.
O tema da inovação aparece na literatura especializada em governo aberto tanto
como uma facilitadora de iniciativas de governo aberto quanto como um resultado
esperado destas iniciativas. Isso porque a introdução de iniciativas de participação,
colaboração e crowdsourcing na administração pública são, também, entendidas como
inovações governamentais (OECD, 2016a). Mas, além disso, a implementação de
programas e de uma cultura de governo aberto implica na inovação não só em iniciativas,
mas também em formas de trabalho, métodos de aplicação de processos e de alocação de
recursos. A Declaração de Governo Aberto (Open Government Declaration), da OGP,
sugere, por exemplo, que países-membro promovam a inovação “ao engajar a sociedade
civil e a comunidade dos negócios para identificar práticas inovadoras e efetivas” 13 e
devem ter como objetivo “promover a inovação para estimular o progresso”14 (OPEN
GOVERNMENT PARTNERSHIP, 2011).
Em 2014, a OECD implementou um Observatório para Avaliação de Inovações
no Setor Público (OPSI) especializada em identificar tendências, anualmente, de 58
países. Os relatórios mais recentes apontam para iniciativas como o uso de tecnologias de
blockchain por governos (que nada mais são que redes que processam e analisam grandes
bases de dados ao mesmo tempo), o uso de dados abertos governamentais para a criação
de serviços públicos digitais (CHAN, 2012) e a prestação de serviços públicos por
segmentação de comunidades e indivíduos, de acordo com suas necessidades (OECD,
2016b, 2018). Assim, vemos que a inovação do setor público pode caminhar no sentido
de fortalecer, também, princípios e iniciativas típicas de programas de governo aberto,

Tradução nossa do original: “[...] engaging civil society and the business community to identify effective
practices and innovative approaches”.
14
Tradução nossa do original: “Our goal is to foster innovation and spur progress […]”.
13
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por estimular a transparência, a participação e a colaboração, mas, também, o
desenvolvimento inclusivo e sustentável dos países, a efetividade governamental, ou a
melhoria da vida dos cidadãos, ao oferecer serviços públicos mais precisos, por exemplo.
Além disso, no contexto do governo aberto, espera-se que iniciativas como a oferta de
um grande volume de bases de dados abertos governamentais, apontada como mais
importante e comum iniciativa de governo aberto, possam ser utilizados para gerar
inovações pelos próprios cidadãos, como aplicações para o controle social, para melhor
compreensão das despesas públicas, para a oferta mais eficaz para a entrega de serviços
públicos, entre outros.

Outros temas possíveis

Como vimos, a bibliografia sobre governo aberto apresenta uma variedade de
possíveis temas, questões e abordagens. Além disso, é formada por pesquisadores de
diferentes campos, entre eles, os mais predominantes: Administração, Ciência Política,
Comunicação, Ciência da Computação, Direito, Economia e Engenharia. Essa é uma das
razões para, além do interesse em transparência, participação, colaboração e inovação,
por exemplo, pesquisas e iniciativas de governo aberto abordarem discussões e aplicações
para outros fenômenos e questões, relacionadas, inclusive, à realidade específica de cada
país. Na China, por exemplo, programas de governo aberto foram associados ao objetivo
de tornar governos mais accountable em questões ambientais (LI, 2011). Outros autores
declaram que transparência e participação não seriam possíveis sem, antes, governos
implementarem a dimensão da acessibilidade às iniciativas de governo aberto, sendo
acessibilidade aqui compreendida como a habilidade técnica das partes interessadas para
tornar compreensíveis e utilizar dados governamentais para participar e criar aplicações
(GRIMMELIKHUIJSEN, FEENEY, 2017).
Além disso, a OGP recomenda que governos vão além das reformas para a
abertura do Executivo e Legislativo, e implementem também reformas no Judiciário, por
meio de mecanismos de Justiça Aberta (open justice)15. Nos planos de ação de governo
aberto desenvolvidos pela OGP junto aos países-parceiros da instituição, há, ainda,

Para mais informações sobre a reforma e os benefícios da “justiça aberta”, ler Exploring Open Justice,
a New Frontier in Open Government Reform, da OGP, pelo link:
https://www.opengovpartnership.org/stories/exploring-open-justice-new-frontier-open-governmentreform. Último acesso em: 13 set. 2018.
15
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compromissos16 previstos para a para a erradicação da corrupção (Gana), a melhoria de
divulgação de resultados eleitorais (Reino Unido) e a construção de políticas públicas que
defendem os direitos humanos e de minorias políticas (Colômbia), entre outros.

Democracia e Governo digitais

Anterior ao governo aberto, a pesquisa sobre democracias (e princípios
democráticos como transparência e participação) e suas interfaces com a internet e
tecnologias digitais surgiram há, pelo menos, duas décadas (GOMES, 2016), e se
consolidou como linha de pesquisa, conhecida como democracia digital (digital
democracy ou e-democracy). Desde o surgimento e popularização da internet, surgiu um
grande interesse no meio acadêmico sobre os possíveis efeitos e transformações que as
tecnologias e os ambientes digitais causariam à democracia, às instituições do Estado e
às ações políticas de modo geral. Sendo assim, o campo acadêmico que dedica esforços
para a compreensão dessas implicações da internet para os governos democráticos e para
as diferentes instituições representativas ficou conhecido como democracia digital17. Para
Wilson Gomes (2011), o campo é caracterizado pela aplicação de “[...] dispositivos,
aplicativos e ferramentas digitais de comunicação para suplementar, reforçar ou corrigir
aspectos das práticas políticas e sociais do Estado e dos cidadãos em benefício do teor
democrático da comunidade política” (GOMES, 2011, pp. 27-28).
Além da democracia digital, no escopo da atividade do Estado e da administração
pública, a introdução e o uso de tecnologias e ferramentas digitais trouxeram desafios
também às rotinas processuais da Administração Pública, na prestação de serviços e
informações públicas online e ainda na relação e interação dos governos com a sociedade.
Nesse sentido, os estudos sobre a relação entre internet e governos enveredaram para uma
outra linha de pesquisa que ficou conhecida, em um primeiro momento, como governo
eletrônico (e-government), e mais recentemente, como governo digital (digital
government). A linha também não é nova: a literatura marca os anos 60 e 70 como
períodos de digitalização da Administração Pública, mas, apenas no fim dos anos 90 e
início dos anos 2000, efetivou-se a introdução e popularização de tecnologias digitais para

16

Os compromissos dos planos de ação dos países-membro da OGP estão disponíveis em:
https://goo.gl/sUf3Sz. Último acesso em: 01 out. 2018.
17
A literatura existente faz referência ao termo utilizando outras expressões como eletronic democracy, edemocracy, virtual democracy, entre outros (GOMES, 2005).
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uso interno dos governos, e externo para a comunicação com os cidadãos, além da
melhoria da prestação de serviços públicos (HO, 2002). Sendo assim, o tema do governo
ou Estado digital (incluindo, também, pesquisas sobre parlamentos digitais) acompanhou
as mudanças tecnológicas das últimas duas décadas, tendo, mais atualmente, que se
atentar à inovação e difusão de novos dispositivos digitais que possibilitam maior
acessibilidade a dados (BRAUNSCHWEIG et al., 2012), além da facilidade de manuseio
de ferramentas de processamento, acesso, armazenamento, manipulação, análise e
distribuição deste vasto volume de dados (BOULTON et al., 2011; BOULTON, 2014).
Nesse sentido, alguns autores caracterizam o governo aberto como um estágio de
desenvolvimento do e-government (KALAMPOKIS, TAMBOURIS, TARABANIS,
2011). Gomes (2016), por sua vez, faz uma distinção entre subáreas da atenção acadêmica
dada ao tema do governo digital, que é composto por temas de pesquisa como as cidades
inteligentes (smart cities), a prestação de serviços públicos digitais (ePublic service
delivery), e, por sua vez, o governo aberto (open government). Nesse sentido, para o autor,
o futuro aponta para uma República Digital, mais do que um Governo Digital (GOMES,
2016, p. 63), incluindo a possibilidade de se falar em parlamentos e justiça digitais. Além
disso, como já demonstramos no tópico anterior, as linhas de pesquisa que tratam de
transparência e participação digitais, apesar de tradicionalmente terem surgido da
pesquisa sobre democracia digital, estão entre as dimensões mais importantes do governo
aberto.
Harrison e colegas (2012) seguem esse argumento para identificar semelhanças
entre as três áreas de pesquisa (democracia digital, governo digital e governo aberto). Os
autores destacam que, ainda que autores do governo aberto muitas vezes não se
aproximem das pesquisas sobre democracia e governo digitais, os três campos têm muito
em comum, mais especificamente, ao tratar de transparência e participação, que são temas
caros à teoria democrática e à atuação governamental de modo geral. Os autores dizem
que só o fator “colaboração” parece ter uma inspiração mais clara nas reivindicações mais
recentes de movimentos open source (HARISSON et al., 2012). Rafael Sampaio (2014)
corrobora com esta visão afirmando que o governo aberto pode ser entendido como uma
forma de governança democrática digital, podendo, portanto, aproximar-se das
concepções de governança eletrônica e de democracia digital. O autor usa ainda o
exemplo de iniciativas como os orçamentos participativos digitais, que, em algumas
versões conta com a utilização de dados abertos governamentais, para argumentar que,
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algumas vezes, não há sentido em distinguir projetos de democracia digital e de governo
aberto (SAMPAIO, 2014).
Uma razão para as diferentes abordagens dadas a, muitas vezes, o mesmo
fenômeno, quando se trata das áreas de governo aberto e democracia digital, é a formação
dos autores e pesquisadores das referidas áreas. Em uma pesquisa recente sobre a
composição da bibliografia sobre governo aberto e dados abertos governamentais no
Brasil e no mundo, Dominguez e Almada (2019) demonstram que a maioria dos autores
que publicaram títulos sobre governo e dados abertos tem formação na Administração
Pública. A abertura governamental é cara a esta área do conhecimento, principalmente,
pois trata de aprovação de marcos legais, criação de órgãos governamentais,
implementação de diretrizes, programas e iniciativas que tratam de governo aberto que
surgiram nos últimos anos. Por outro lado, Gomes (2016) revela que a pesquisa sobre
democracia digital é formada, sobretudo, por estudiosos da Comunicação e da Ciência
Política, o que explica a maior atenção conferida aos princípios e efeitos democráticos
em iniciativas deste tipo.
Enfim, a esta altura, percebe-se que, apesar das literaturas especializadas nos
temas muitas vezes não convergirem e serem formadas por modelos teóricometodológicos distintos, o governo aberto, do ponto de vista dos princípios que defende
e das perguntas que adota, converge com o objetivo primordial da democracia digital, que
é o de corrigir, reforçar e propor melhorias às democracias contemporâneas com o auxílio
das tecnologias digitais da informação e comunicação. Mas, além disso, o governo aberto
também pode ser caracterizado como um estágio de desenvolvimento do governo digital,
já que utiliza tecnologias e ferramentas digitais para produzir inovações governamentais
e inserir práticas colaborativas na gestão pública. O fator colaboração, aqui, é o único que
não aparece nas teorias da democracia digital. Em contrapartida, aparece fortemente nas
teorias de governo digital. Considerando que práticas colaborativas podem servir tanto
para estimular aspectos democráticos em governos (transparência e participação) quanto
melhorar a vida dos cidadãos (produzir políticas e serviços mais eficientes e eficazes),
esse parece ser o elemento que transita entre as teorias e práticas da democracia digital e
do governo digital.
Além disso, enfim, iniciativas como a criação de portais de dados abertos
governamentais podem ser consideradas práticas de democracia digital, governo digital
ou governo aberto? Defendemos aqui que dos três. Primeiro, consideramos que bases de
dados abertos governamentais são informações públicas que, antes restritas aos órgãos
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governamentais, passam a ser liberadas e tornam-se acessíveis e de conhecimento dos
cidadãos. Fomentam, portanto, a transparência pública. Segundo, pensamos que essas
bases de dados ganham valor quando são reutilizadas por quaisquer partes interessadas,
inclusive, pela própria gestão pública para a melhoria de políticas e serviços públicos.
Terceiro, enfim, essas bases de dados podem servir como inputs para a criação de projetos
colaborativos, envolvendo problemas governamentais e a ação de diferentes grupos
sociais. Por estimular a transparência e a participação, promover a melhoria da eficiência
e eficácia governamentais, e por lidar com práticas colaborativas, inclusive, utilizando
bases de dados em formato aberto, certamente, este tipo de iniciativa está alinhada a
problemas das três áreas de pesquisa.
Em resumo, o que torna as iniciativas do campo do governo aberto uma novidade
em relação às demais áreas, diz respeito: ao avanço e popularização das tecnologias de
processamento de dados, de programação e de plataformas colaborativas, que podem ser
utilizadas com mais facilidade por governos e cidadãos; à possibilidade de acessar um
grande volume de bases de dados, inclusive em formato favorável à sua reutilização; e,
ademais, ao crescimento da demanda de cidadãos por mais participação e colaboração
nas questões públicas.

1.3 Definições de Governo Aberto

Vimos, ao longo deste capítulo, nos tópicos anteriores, que o governo que se
propõe a implementar programas e políticas de governo aberto pode contar com uma
variedade de iniciativas, inovações tecnológicas e evocar diferentes princípios e valores
democráticos. Há quase uma década, a proposta de implementar governos abertos
espalhou-se mundo afora por meio de políticas, iniciativas digitais e diretrizes
governamentais. Desde então, a ideia de governo aberto esteve presente, também, em
encontros, parcerias e organizações internacionais que trabalham com o tema, em
discursos de governantes e campanhas de governos, nas campanhas de ativistas e cidadãos
que exigem o exercício do controle social, e ainda por governantes que pretendem
qualificar a implementação de políticas públicas e iniciativas digitais.
Vemos que o governo aberto, atualmente, parece ser um guarda-chuva. Isto é, um
agregador de temas, dimensões e conceitos que remetem à teoria democrática, às teorias
da democracia digital e ao governo digital, até às noções mais recentes de colaboração e
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crowdsourcing. Dentro deste guarda-chuva de temas, problemas e intenções, o que
caracteriza, de fato, um governo aberto? Ou ainda: quais as definições possíveis para o
termo?
O governo aberto é uma nova linha de pesquisa, datada de apenas uma década, e
que conta, inclusive, com poucos trabalhos de revisão de bibliografia e meta-análises.
Entre autores da literatura especializada, ainda não há consenso sobre qual a melhor
definição para o fenômeno. Por essas razões, este tópico pretende, portanto, revisar e
discutir as definições já existentes a respeito do governo aberto.
Antes da política de governo aberto do ex-presidente Barack Obama, a OECD definiu
governo aberto como “aquele no qual cidadãos, negócios e organizações da sociedade
civil (OSCs) têm: a capacidade de demandar e receber informações relevantes e
compreensíveis (exposição); a capacidade de obter serviços e realizar transações
(acessibilidade); e a oportunidade de participar na tomada de decisões (responsividade)”
(OECD, 2005, p. 29)18. Em relatório mais recente, entretanto, a organização afirma que
apesar de ser desejável uma única definição para governo aberto, cada país deve empregar
uma definição própria que leve em consideração aspectos culturais, históricos,
institucionais, sociais e políticos do país (OECD, 2016, p. 27).
Hansson, Belkacem e Ekenberg (2014), em uma revisão da bibliografia, concluem
que a maioria dos trabalhos acadêmicos que surgiram a partir de 2009 caracterizam o
governo aberto nos mesmo termos do então presidente Barack Obama, destacando as
dimensões da transparência, participação e colaboração (HANSSON, BELKACEM,
EKENBERG, 2015). Esta caracterização foi firmada no Memorando para Órgãos e
Departamentos Executivos sobre Transparência e Governo Aberto19 e na Diretriz para o
Governo Aberto20, e a própria bibliografia do campo começa a crescer a partir desses
marcos (JETZEK, AVITAL, BJA, 2013). Para o ex-presidente Barack Obama o governo
deve, por meio de tecnologias da comunicação:

Do original: “[...] an open government is one where citizens, businesses and civil society organisations
(CSOs) have: the ability to request and receive relevant and understandable information (exposure); the
capacity to obtain services and undertake transactions (accessibility); the opportunity to participate in
decision making (responsiveness)”.
19
Do original: Transparency and Open Government: Memorandum for the Heads of Executive
Departments and Agencies. Disponível em: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-pressoffice/transparency-and-open-government. Último acesso em: 05 set. 2018.
20
Do
original:
Open
Government
Directive.
Disponível
em:
https://obamawhitehouse.archives.gov/open/documents/open-government-directive. Último acesso em: 05
set. 2018.
18
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a) produzir transparência e prover informação aos cidadãos sobre o que o governo
está fazendo; b) tornar-se mais participativo, aumentando o engajamento dos
cidadãos; e, enfim, c) por meio do uso de ferramentas, métodos e sistemas
específicos, produzir a colaboração com organizações, empresas, e indivíduos
(OBAMA, 2009).
Geiger e von Lucke (2012) seguem na mesma linha proposta pelo ex-presidente
estadunidense e concordam que as três principais dimensões do governo aberto sejam
transparência, participação e colaboração. Ainda assim, para os autores, essa é uma
definição minimalista. Há, ainda, uma definição mais ampla para governo aberto que “[...]
consiste em mais que Dados Abertos, Transparência, Participação e Colaboração.
Dimensões adicionais na discussão sobre Governo Aberto são os debates sobre Acesso
Aberto, Conhecimento Aberto, além da Inovação Aberta e Inovação Social Aberta”
(GEIGER, VON LUCKE, 2012, p. 266)21.
Meijer, Curtin e Hillebrandt (2012), por sua vez, reconhecem que, apesar de, na
prática, o governo aberto se materializar muitas vezes com a oferta de informação
governamental em websites, a abertura de governos tem como atividades principais a
possibilidade de monitoramento e influência dos cidadãos. Sendo assim, definem a
abertura governamental como “[...] aquela que permite que cidadãos monitorem e
influenciem processos governamentais por meio do acesso às informações
governamentais e às arenas de tomadas de decisão”22 (MEIJER, CURTIN,
HILLEBRANDT, 2012b, p. 13). Essa definição é composta, portanto, apenas pelos
elementos transparência e participação.
Dennis Hilgers (2012), ao contrário, destaca o componente colaborativo na sua
definição de governo aberto, sendo esta: “[...] Governos Abertos são novas formas de
lançamento e execução do trabalho conjunto. A experiência e o conhecimento de terceiros
integram por meio de partes informais e anônimas relações de cooperação nos processos
de governança e gestão”23 (HILGERS, 2012, pp. 643). Aqui, governo aberto significa
uma série de interações formais e informais entre cidadãos e governos, mediada por

Do original: “ [...]consists of more than Open Data, Transparency, Participation and Collaboration.
Further dimensions within the discussion about Open Government are the debates about Open Access and
Open Knowledge as well as Open Innovation and Open Societal Innovation”.
22
Do original: “Openness of government is the extent to which citizens can monitor and influence
government processes through access to government information and access to decision-making arenas”.
23
Do original: “an Open Government sind dabei neue Formen der Initiierung und Durchführung der
Zusammenarbeit. Die Erfahrungen und Erkenntnisse von Dritten werden vor allem durch informale und
teils gar anonyme Kooperationsbeziehungen in den Prozess des Regierens und Verwaltens integriert.“
21
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tecnologias da comunicação e informação, que visam integrar o conhecimento externo
aos processos governamentais.
Enfim, Wirtz e Birkemeyer (2015), após uma revisão sistemática da bibliografia
sobre governo aberto, chegam a uma definição de governo aberto que adota a trinca
transparência, participação e colaboração e, ademais, relaciona-o com os objetivos do
governo digital: o de melhorar a eficiência e a eficácia dos governos. Para os autores,
“Governo aberto é um processo multilateral, político e social, que inclui a ação
transparente, participativa e colaborativa pelo governo e administração. Para isso,
cidadãos e grupos sociais devem ser integrados a processos políticos com o apoio de
tecnologias da informação e comunicação, para melhorar a eficiência e eficácia da ação
governamental” (WIRTZ, BIRKEMEYER, 2015, p. 3-4)24. A tabela abaixo sistematiza
as definições de governo aberto identificadas na bibliografia por este trabalho:
Tabela 2 – Definições de Governo Aberto

Autor(es)

OECD (2005)

Obama (2009)

Geiger e Von Lucke (2012)

Definição
“[...] governo aberto é aquele no qual
cidadãos, negócios e organizações da
sociedade civil (OSCs) têm: a capacidade de
solicitar e receber informações relevantes e
compreensíveis (exposição); a capacidade de
obter serviços e realizar transações
(acessibilidade); e a oportunidade de
participar
na
tomada
de
decisões
(responsividade)”. (p. 29)
“Governos abertos devem ser transparentes e
prover cidadãos com informações sobre o que
os governos estão fazendo; devem ser
participativos e aumentar o engajamento;
devem ser colaborativos e utilizar ferramentas
e métodos inovadores para promover a
cooperação com organizações sem fins
lucrativos, empresas e indivíduos.”
“[...] consiste em mais que Dados Abertos,
Transparência, Participação e Colaboração.
Dimensões adicionais na discussão sobre
Governo Aberto são os debates sobre Acesso
Aberto, Conhecimento Aberto, além da
Inovação Aberta e Inovação Social Aberta”
(p. 266)

Do original: “Open government is a multilateral, political, and social process, which includes in particular
transparent, collaborative, and participatory action by government and administration. To meet these
conditions, citizens and social groups should be integrated into political processes with the support of
modern information and communication technologies, which together should improve the effectiveness and
efficiency of governmental and administrative action”.
24
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Meijer, Curtin, Hillebrandt (2012)

Hilgers (2012)

Wirtz, Birkmeyer (2015)

“Abertura governamental é aquela que
permite que cidadãos monitorem e
influenciem processos governamentais por
meio
do
acesso
às
informações
governamentais e às arenas de tomadas de
decisão” (p. 13)
“[...] Governos Abertos são novas formas de
lançamento e execução do trabalho conjunto.
A experiência e o conhecimento de terceiros
integram sobretudo por meio de partes
informais e anônimas relações de cooperação
nos processos de governança e gestão” (p.
643)
“Governo aberto é um processo multilateral,
político e social, que inclui a ação
transparente, participativa e colaborativa pelo
governo e administração. Para isso, cidadãos
e grupos sociais devem ser integrados a
processos políticos com o apoio de
tecnologias da informação e comunicação,
para melhorar a eficiência e eficácia da ação
governamental.” (p. 3-4)

Fonte: Elaboração própria

Em resumo

Ao longo deste capítulo, vimos que apesar de o termo open government não ser
novo, desde 2009 ele tem ganhado importância e visibilidade por conta das políticas e
programas de governo aberto implementadas por governos ao redor do mundo, pela ação
de organizações multilaterais que trabalham incentivando, monitorando e avaliando
iniciativas do tipo, e pelo crescimento do volume da produção acadêmica sobre o tema.
Particularmente, a política de governo aberto dos Estados Unidos, lançada pelo expresidente Barack Obama em 2009, tem uma importância central, primeiro, por lançar
uma tendência mundial e estimular que governos de outros países adotem políticas
semelhantes, e, segundo, por criar uma agenda de pesquisa composta por três dimensões
principais: transparência, participação e colaboração.
A segunda seção deste capítulo mostra, entretanto, que governo aberto, mais
recentemente, também pode ser associado a outros temas: meio ambiente, direitos
humanos, justiça e ciência abertas, por exemplo. Apesar disso, vimos, na terceira seção,
que as definições em voga de governo aberto são quase homogêneas ao descrevê-lo como
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aquele que produz transparência, participação e colaboração por meio do uso de
tecnologias e ferramentas digitais, com ênfase, ainda maior, nas duas primeiras dimensões
normativas. Com exceção da definição de Hilgers (2012), que foca no aspecto
colaborativo, e na de Wirtz e Birkmeyer (2015), que prevê melhorias na produção da
eficiência e eficácia da ação governamental. Vemos, portanto, que há uma
predominância, até os dias de hoje, da definição de governo aberto com o tripé idealizado
pelo governo de Barack Obama, ou uma “Obamadependência” nas definições de governo
aberto.
Como vimos, dois destes princípios não são novos para os estudos que tratam da
interseção entre governos e ferramentas e tecnologias digitais. Os meios e ambientes
digitais já são apontados como capazes de fomentar, corrigir e oferecer melhorias à
transparência e à participação, há, pelo menos, duas décadas, da perspectiva da
democracia digital. Na perspectiva do governo digital, essas mesmas ferramentas e
tecnologias digitais são utilizadas para tornar as gestões mais eficientes e eficazes, além
de propor melhorias à prestação de serviços públicos. Argumentamos aqui, enfim, que
governos abertos convergem com os mesmos princípios da democracia digital e do
governo digital.
A diferença do governo aberto, na verdade, recai no destaque dado à possibilidade
de se trabalhar com grandes bases de dados governamentais, formatados de maneira
específicas, para produzir transparência, participação e colaboração, além de benefícios
cívicos, sociais e políticos, característicos do governo aberto. Esses são os assuntos
tratados no próximo capítulo deste trabalho.
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CAPÍTULO 2 - DADOS ABERTOS GOVERNAMENTAIS: CARACTERÍSTICAS
E USOS

No capítulo anterior, exploramos a história da ideia de governo aberto e vimos as
suas principais definições a partir da bibliografia especializada. Vimos que, apesar de
abarcar outros temas, normalmente, o governo aberto é apontado como aquele capaz de
produzir mais transparência, participação e colaboração, principalmente por meio de
inciativas que empregam meios, ferramentas e tecnologias digitais. Para este fim,
mantemos em mente a ideia de que a publicação e utilização de dados abertos
governamentais (open government data – OGD) são apontados como os mais importantes
recursos para a produção de governos abertos. Espera-se que, com dados abertos
governamentais, empreendedores possam identificar novas formas de desenvolver
produtos e serviços; pesquisadores realizem análises para a compreensão de processos
sociais e governamentais; gestores públicos tomem decisões mais precisas e eficientes;
ativistas e membros de organizações não governamentais monitorem e fiscalizem o
orçamento e as políticas públicas governamentais. Na medida em que iniciativas de dados
abertos governamentais são apontadas como capazes de gerar mais transparência,
participação e colaboração nos negócios públicos, são, também, indicadas como meios
eficientes de se implementar e fomentar governos abertos.
Este capítulo propõe-se a apresentar as principais características dos dados abertos
governamentais para, em seguida, discutir os seus efeitos potenciais para a vida política,
econômica e social. Para isto, defendemos, aqui, que esses efeitos podem ser entendidos
por meio da compreensão de quem utiliza esses dados, de que produtos e iniciativas
derivam desses usos e com que finalidades. Sendo assim, primeiramente, retomamos uma
discussão sobre o conceito e a ontologia dos dados em si, para, em seguida, avançarmos
para a definição de dados abertos. Na segunda seção deste capítulo, tratarmos das
características específicas dos dados abertos governamentais. Sobre dados abertos
governamentais, discutimos as expectativas relacionadas ao valor social, econômico,
político e democrático relacionados ao fenômeno. Por fim, na última seção deste capítulo,
tratamos dos usos desses dados, sob o argumento de que valor político, social e
econômico pode resultar desses usos.
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2.1 Data, big data e open data: distinções

Um dado pode ser compreendido como uma representação simbólica registrada
por meio de números, caracteres, símbolos, imagens, sons, bits, entre outros, produzida a
partir de observações, investigações, experimentos, cálculos ou pesquisas (BORGMAN,
2007; KITCHIN, 2014a). Dados, nesse sentido mais elementar, são elementos não
organizados, processados e que não contêm sentido até serem agregados e interpretados.
Kitchin (2014) destaca que, como são unidades coletadas de fenômenos maiores, dados
são sempre parciais, seletivos e representativos, isto é, uma parte do todo. Quando
coletados, documentados e organizados, dados são, enfim, capazes de produzir
informação e conhecimento, e daí parece decorrer o seu maior valor: ser a unidade mais
elementar das informações e processos cognitivos que nos permitem compreender e dar
sentido ao mundo em que vivemos.
Para que possam ser acessados e utilizados, dados podem estar armazenados de
diferentes maneiras. Existem os dados físicos, que estão em papeis, livros, fotos, revistas,
documentos e relatórios impressos, por exemplo. Os dados em formatos digitais, por sua
vez, podem ser armazenados de modo analógico ou não. CDs, DVDs e drives, por
exemplo, são meios analógicos de armazenar um grande volume de dados digitais. Mas,
com o aumento da quantidade da produção de dados digitais, sobretudo, nas últimas duas
décadas (KITCHIN, 2014a), os serviços de compartilhamento e armazenamento de dados
digitais cresceram, a exemplo dos serviços de computação em nuvem, que torna possível
o armazenamento e o acesso a bases de dados a qualquer momento, em qualquer lugar.
Essa grande quantidade de dados digitais, que exige o uso de tecnologias e
ferramentas de coleta, processamento e análise, devido ao seu volume (estamos falando
em terabytes e petabytes de dados), velocidade (constante geração de dados, rápida ou
em tempo real) e variedade (diferentes tipos de conjuntos de dados, que agora podem ser
combinados e analisados rapidamente por dispositivos e softwares) (KITCHIN, 2014a;
LUPTON, 2015), ficou conhecido nos últimos anos como big data. Entre outras variações
do conceito, inclusive, com uma lista de novos “v’s”, para além de volume, velocidade e
variedade25, o termo big data não é utilizado apenas pela quantidade de bases de dados

Para uma lista com mais de três “v’s”, ver Uprichard (2013). O autor traz, por exemplo, a viscosidade,
viralidade, veracidade, valor, entre outros. Em uma análise crítica sobre os estudos de dados e big data,
Lupton (2015), por sua vez, sugere os treze “p’s” do big data, tais quais: perverso, pessoal, parcial,
produtivo, preditivo, político, provocativo, entre outros.
25
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que se faz possível analisar, inclusive em tempo real, mas também aos programas e
softwares que efetuam os processos de organização, mineração e visualização de um
grande volume de dados, que por sua vez, podem ser utilizados como auxílio para
tomadas de decisões e inovações, seja no setor público ou privado.
A tendência à utilização de grandes bases de dados espalhou-se com tamanha
intensidade que até novas especializações surgiram nas últimas décadas, tais quais:
ciência de dados (data science), computação social (social computing), sociologia digital
(digital sociology), humanidades digitais (digital humanities), dentre outras. Para Kitchin
(2014), entre as mudanças associadas às práticas sociais com big data estão: governar
pessoas, gerir organizações, gerar valor e produzir capital. Esses processos, de certo
modo, dialogam com os valores das sociedades ocidentais contemporâneas, nas quais
valores, inclusive econômicos, podem ser gerados pelo processamento de informação e
pela monetização do conhecimento e dos dados (SCHAFER, ES, 2017).
A datificação (datification) das nossas vidas social e cultural (SCHAFER, ES,
2017), isto é, a transformação em dados de fenômenos que antes não eram quantificados,
ou datificados, é decorrente da introdução e popularização de computadores, dispositivos
móveis e de todos os tipos de objetos conectados a redes de internet com que lidamos no
nosso dia a dia. Nesse cenário, sistemas e aparelhos de comunicação digital, sobretudo os
dispositivos móveis, tornaram-se mais acessíveis e presentes na vida dos cidadãos. Por
meio deles, produzimos dados quando fazemos pesquisas em buscadores na internet,
compras com cartões de crédito, publicamos diariamente em perfis pessoais nas redes
sociais

digitais,

incluindo

informações

pessoais

e

fotos

com

localizações

georreferenciadas, e agendamos serviços públicos em sites de órgãos governamentais,
deixamos marcas digitais (data footprints). A análise dessas marcas digitais, ou
aglomerados de bases de dados, podem, por sua vez, tornar possível identificar os nossos
padrões de consumo, além dos nossos padrões de comunicação e interação com outros,
além de evidenciar os nossos interesses. Uma pesquisa realizada pela empresa de
segurança Kaspersky26 mostra que, no Brasil, 96% dos usuários colocam em suas redes
digitais algum tipo de conteúdo pessoal, por exemplo.
Além de nós, empresas, governos, bibliotecas, universidades e outras instituições
sociais também vêm, cada vez mais, produzindo, disponibilizando e utilizando dados para

26

A pesquisa pode ser conferida em: https://www.kaspersky.com.br/about/press-releases/2017_dizendomais-do-que-se-deve-no-brasil-96-dos-usuarios-compartilham-suas-informacoes-digitalmente.
Último
acesso em: 10 jan. 2019.
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as suas atividades diárias. Vemos que o valor que pode ser extraído da análise dessa
quantidade massiva de dados produzidos por pessoas, objetos, instituições e por suas
interações entre si são providos de grande valor para cientistas sociais, por tratarem de
fenômenos sociais que podem ser compreendidos por meio de dados oriundos, por
exemplo, dos processos governamentais, censos, mudanças climáticas, fluxos
migratórios, dentre outros.
Por outro lado, essas grandes bases de dados sociais (big social data) (COTÉ,
2014; MANOVICH, 2011) também podem ser apontados como possíveis invasores da
privacidade, detratores de liberdades civis e uma espécie de materialização do Big Brother
orwelliano (boyd, CRAWFORD, 2012), além de potenciais influenciadores de
preferências políticas, como é o caso dos algoritmos que conseguem identificar padrões
do comportamento humano, selecionar informações que chegam até nós (GILLESPIE,
2014) e até, possivelmente, influenciar em resultados de eleições (TUFECKI, 2015).
Argumenta-se que o advento do big data também pode ameaçar algumas dimensões
democráticas ao produzir controle, discriminação e exclusão (KENNEDY, POELL, VAN
DIJCK, 2015), dependendo dos usos que se faz. Exemplos recentes do uso de big social
data para esses fins são campanhas políticas digitais operadas com estratégias de
microssegmentação (microtargeting)27, levando em consideração padrões de usos feitos
em redes sociais digitais, sem os seus consentimentos, e a vigilância orientada por dados
(dataveillance) que pode ser operada por cidadãos ou mesmo governos.
Nesse sentido, vemos que há uma linha tênue entre a utilização de dados de modo
emancipatório e benéfico para a ciência, a economia, a sociedade e a democracia e a
utilização de dados para o controle e a vigilância. Para Kitchin (2014), ao invés de
podermos caracterizar os usos de dados digitais como bons ou maus, muitas vezes, os
usos podem ser favoráveis a umas causas e desfavoráveis a outras, ao mesmo tempo. É o
caso do terrorismo. Para o autor, o preço de ser protegido de ataques terroristas é, muitas
vezes, ser vigiado de modo invasivo, de modo que se troca a segurança pelo custo da
privacidade (KITCHIN, 2014, p. 206).
A vigilância do Estado com dados e informações pessoais de cidadãos é apenas
um dos riscos apresentados pelas repercussões negativas dos usos generalizados de big
27

A campanha eleitoral do atual presidente do Estados Unidos, o republicano Donald Trump, com o serviço
da Cambridge Analytica, adquiriu dados do Facebook de milhões de cidadãs norteamericanos para dirigir
conteúdos específicos por estratégias de microtargeting. Mais informações sobre o caso em:
https://www.nytimes.com/2018/03/17/us/politics/cambridge-analytica-trump-campaign.html.
Último
acesso em: 11 Nov. 2018.
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data e dos algoritmos. Silva (2017) apresenta uma análise crítica à datificação dos
processos sociais e comunicacionais na cultura contemporânea. O autor aponta três
problemas, priorizando os políticos, que decorrem desses processos, sendo: a
discriminação, por meio de algoritmos que coletam, processam e categorizam
informações pessoais reforçando valores e julgamentos ideológicos discriminatórios, em
uma espécie de exclusão digital (digital divide); a indução, ou a vigilância e registro
massivo de dados dos cidadãos; e a homogeneização, ou uniformização de
comportamento sociais em detrimento da valorização da subjetividade (SILVA, 2017, p.
35-40).
Uma das questões mais discutidas, nesse sentido, é o da proteção de dados
pessoais. Aqui, discute-se que esses dados podem ser utilizados não apenas para a
vigilância pelo Estado ou por outros cidadãos, mas também pelo mercado e empresas para
influenciar as pessoas ao consumo. Essa ação de influenciar ou “empurrar” alguém a algo
é caracterizada por alguns autores como nudging (HELBING et al., 2017). Nesse cenário,
a privacidade e a proteção de dados pessoais, então, são considerados direitos humanos
fundamentais que merecem soluções específicas para os problemas apresentados acima,
como possibilidades de vigilância jamais vistos antes. Por isso, a compreensão da
privacidade como um direito que precisa ser protegido (CAVOUKIAN, 2009) deu origem
às Leis de Proteção de Dados Pessoais, que se instauraram no Brasil28 e no mundo.
Apesar dos problemas apresentados acima, defendemos aqui que a possibilidade
de acesso a dados, de diversas origens, é um valor em si mesmo, já que a compreensão,
interpretação e análise dos mesmos nos permitem compreender os fenômenos naturais,
sociais e políticos que acontecem em nosso entorno. Decorre daí a importância da
disponibilidade e acessibilidade dos dados, que nem sempre são garantidos. É comum,
por exemplo, que dados dos quais podem ser extraídos informações e conhecimento
estejam restritos a instituições (empresas, governos, universidades), e sofram limitações
de acesso em virtude dos softwares, ferramentas e programas específicos ou de
determinados conhecimentos e habilidades técnicas necessários para manuseá-los.
Por essas razões, a demanda por dados abertos (open data) surge, então, em
decorrência da noção de que para ganhar novos sentidos e gerar novos produtos, serviços

28

A Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018), trata do uso,
proteção e transferência de dados pessoais em meios digitais ou não. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm. Último acesso em: 10 jan.
2019.
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e inovações de modo geral - para o setor público ou privado, ou para quaisquer fins dados devem se tornar acessíveis a todas os possíveis interessados. Segundo a Open
Knowledge Foundation (2014), dados abertos devem estar formatados para serem usados,
reutilizados e distribuídos livremente, estando o usuário sujeito limitado, no máximo, a
compartilhar uma base de dados sob a mesma licença em que os dados foram
apresentados e à creditação da sua autoria à da fonte original. Sendo assim, em sua
concepção mais elementar, os dados abertos evocam os princípios de abertura,
acessibilidade e liberdade para que qualquer pessoa possa reutilizar dados de diversas
origens, para quaisquer fins. A ideia, aqui, é democratizar o acesso à utilização desses
dados, ao invés de mantê-los restritos aos seus produtores (KITCHIN, 2014b).
O termo open data foi cunhado pela primeira vez em 1995 pela comunidade
científica norteamericana em um relatório que pedia acesso a dados geofísicos e
ambientais de outros países, essenciais para realizar análises comparativas compreender
fenômenos globais referentes ao meio ambiente (CHIGNARD, 2013). Mesmo antes
disso, na década de 40, o sociólogo da ciência Robert Merton já era um defensor da
ciência aberta, por meio de, por exemplo, o compartilhamento de e a acessibilidade a
resultados de pesquisas científicas. Merton argumenta que os direitos do cientista de
propriedade intelectual devem ser limitados ao reconhecimento e estima, contanto que os
resultados científicos fossem compartilhados em uma comunidade e encarados como uma
herança comum (MERTON, MARCOVICH, 2013).
Para cumprir a intenção de torná-los públicos e acessíveis para que possam ser
livremente compartilhados e utilizados, convencionou-se que esses dados fossem
publicados em um formato específico, chamado formato ou padrão aberto. Este é um
padrão com uma série de requisitos técnicos específicos. Para garantir o cumprimento
desses requisitos, um dos primeiros e mais conhecidos sistemas de avaliação que propõe
mensurar a qualidade dos dados abertos foi proposto em 2010 por Tim Berners-Lee,
fundador da World Wide Web, liderança por trás do World Wide Web Consortium (W3C)
e do Open Data Institute (ODI), além de ser um dos maiores entusiastas dos dados abertos
na atualidade. O sistema ficou conhecido como “As cinco estrelas de Berners-Lee” e tanto
caracteriza o formato aberto quanto classifica a qualidade desses dados entre 1 e 5
estrelas, sendo que para ser considerado abertos, um conjunto de dados tem que ter, pelo
menos, três estrelas, sendo elas:
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Uma estrela

Quando os conjuntos de dados estão protegidos por uma licença
aberta. Um exemplo são as licenças criadas pela Creative
Commons (CC), mediante as quais fica garantido que usuários são
livres para utilizar os dados para qualquer finalidade, inclusive
comercial, além de poder modificá-los, adaptá-los e distribuí-los,
estando sujeitos apenas a uma exigência de creditar sua autoria e
compartilhar os dados utilizando a mesma licença. O benefício de
usar uma licença desse tipo é que, assim, dados se tornam livres
de quaisquer outros dispositivos legais que restrinjam sua
utilização e replicação.

Duas estrelas

Os dados estão estruturados e são legíveis por máquina. Para isso,
podem estar organizados em planilhas de Excel em vez de
documentos em formato PDF, por exemplo, nos quais os dados
ficam “presos” e impossibilitados de serem manipulados e
combinados com outros dados. Aqui, apesar de os dados se
encontrarem “livres” para serem calculados, reorganizados e
modificados, o usuário ainda depende de um software
proprietário. Na maioria das vezes, o Microsoft Excel. Além disso,
muitas vezes os dados encontrados neste formato não são
primários, ou seja, foram organizados antes de serem oferecidos.

Três estrelas

Os dados são salvos em formato não-proprietário, ou seja, não são
mais sujeitos às restrições de um software específico. Aqui, o
formato mais comum passa de .xls para .csv (comma separated
file, ou documentos separados por vírgulas). Para os publicadores,
a tarefa ainda é simples: o formato .csv pode ser obtido como uma
opção de ‘salvar’ utilizando o Excel. O custo não é alto para que
um conjunto de duas estrelas passe para três, apresentando,
entretanto, uma série de benefícios para quem os reutiliza.

Quatro estrelas

Identificadores uniformes de recursos (uniform resource identifier
– URIs) são utilizados para melhor localização, classificação e
compartilhamento dos dados abertos. Aqui, metadados (dados
sobre os dados) são publicados em forma de URIs. Estes
identificadores podem se referir ao próprio objeto a que os dados
se referem (exemplo: ‘linhas de ônibus’), a categoria ou tema dos
dados (‘transporte público’ ou ‘mobilidade’), ou até mesmo a um
código arbitrário que faça sentido naquele conjunto (‘XYZ123’).
Os metadados, quando bem utilizados, permitem que os conjuntos
de dados sejam organizados e relacionados. Geralmente, este
estágio exige um pouco mais dos publicadores, pois além do
conhecimento técnico, precisam dar sentido às classificações e
integrações dos conjuntos de dados.

Cinco estrelas

Conjuntos de dados contém links para outros conjuntos de dados
relacionados ao mesmo tema, configurando os dados abertos
linkados (open linked data). Aqui, o usuário pode compreender
mais sobre o contexto no qual o conjunto de dado buscado se

55

insere, criando um efeito em rede, pois consumidores podem
também publicar e linkar seus dados a outros conjuntos quaisquer.
Figura 1 – As cinco estrelas de Berners-Lee

Fonte: http://5stardata.info/en/

2.2 Dados abertos governamentais: definição e características

Órgãos e departamentos governamentais são produtores de um grande volume de
dados decorrentes de registros sobre atividades diárias de funcionários públicos,
referentes às diversas áreas de atuação da administração pública, e de informações
voluntariamente ou obrigatoriamente prestadas pelos cidadãos resultantes de fichas,
inscrições, registros, prestações de contas, etc. Para Janssen (2011), órgãos públicos estão
entre os maiores produtores, coletores e armazenadores de dados em diversas áreas.
Há autores que acreditam (cf. Possamai, 2016, por exemplo) que todos esses dados
pertencem e devem estar acessíveis à sociedade, pelo menos em tese, seguindo a
compreensão de que as informações produzidas pelo trabalho do Estado visam também
atender a finalidades públicas. A autora caracteriza o Estado, então, apenas como
guardião desses dados, mas não como proprietário (POSSAMAI, 2016).
Por dados governamentais entendemos, portanto, qualquer dado produzido ou
originado das atividades e funções rotineiras da administração pública, em qualquer
formato. Dados abertos, por outro lado, como vimos no tópico anterior, refere-se a dados
que podem ser livremente compartilhados e reutilizados, sem restrições, estando
formatados a um padrão aberto. Diniz (2010) mostra que, no caso de dados
governamentais, torna-se ainda mais importante a aplicação dos requisitos técnicos que
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garantam a abertura dos dados, já que informações governamentais são comumente
publicadas em formatos que impedem que sejam agregadas com outras bases de dados e
reutilizadas. É o caso de relatórios e atas formatados e publicados em PDF, impedindo
inclusive que sejam agregadas com outros dados.
Dados abertos governamentais, enfim, podem ser definidos como dados públicos,
originados das funções administrativa e governamental, disponíveis em padrões e com
licenças específicas que permitam a sua reutilização. Aqui, considera-se que informações
governamentais orçamentárias (receitas, despesas, balanços e contas públicas),
geográficas (geoespaciais, geológicas, hidrográficas, topográficas), sociais (estatísticas
relacionadas à saúde, educação, emprego, etc), demográficas (habitacionais e
populacionais), legislativas (referentes a partidos e blocos partidários, despesas,
participação parlamentar, leis e projetos de leis), ambientais (preservação, desmatamento,
licenças ambientais), meteorológicas, entre outras que são produzidas diariamente no
cumprimento das atividades públicas, em diferentes setores e órgãos governamentais,
podem ser publicadas como dados abertos, por serem dotadas de valor e interesse público.
Dados abertos governamentais começam a ganhar visibilidade e novas aplicações,
para além da comunidade acadêmica, em 2007, quando um grupo de ativistas,
programadores, gestores públicos, e cidadãos em geral, reunidos em Sebastpol, na
Califórnia, reconhecem o valor dos dados abertos governamentais e definem quais seriam
os seus princípios. Entre os presentes, estavam Tim O’Reilly, entusiasta do movimento
do software livre e criador do conceito de Web 2.0 (O’REILLY, 2005), Lawrence Lessig,
professor de Direito na Universidade de Standford e criador da licença Creative
Commons, além de membros de empresas como a Google e organizações internacionais
que defendem a transparência governamental, como a Sunlight Foundation. Na ocasião,
mais do que estabelecer princípios políticos ou morais para a abertura de dados públicos,
os participantes engajaram-se na tarefa de estabelecer padrões técnicos para que os dados
abertos pudessem ser livremente acessados e reutilizados pelas partes interessadas. Desse
encontro originaram-se os Oito Princípios dos Dados Abertos29, e seguindo o que foi
convencionado, dados são então considerados abertos se forem tornados públicos
conforme os seguintes requisitos:

29

Para mais informações sobre o encontro de 2007 e os Princípios estabelecidos, ver em:
<https://opengovdata.org/>. Último acesso em: 01 Nov. 2018.
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Completos

Não sujeitos a limitações de privacidade, segurança ou outros
privilégios.

Primários

Devem ser publicados da mesma forma com que foram coletados
da fonte, com maior nível de granularidade possível, de forma não
agregada ou modificada. Quando dados coletados são previamente
organizados por temas, valores, ou por qualquer outro critério,
antes de serem publicados, por exemplo, estes dados deixam de
ser primários. Espera-se aqui que os dados sejam publicados da
forma mais bruta possível, como foram coletados da fonte, sem
interpretações ou modificações de terceiros.

Atuais

Os dados precisam ser tornados públicos em tempo hábil para que
o valor deles seja preservado. Aqui, o tempo hábil vai depender
do que conjunto de dados se trata. Se for uma avaliação escolar
semestral, por exemplo, precisa ser publicado também a cada seis
meses.

Acessíveis

Dados são liberados para a maior quantidade de pessoas possível,
que devem poder utilizá-los para quaisquer finalidades, inclusive
comerciais.

Legíveis por
máquinas

Para serem compreensíveis por máquinas, dados são processáveis
ou estruturados em planilhas, por exemplo. Para isso, alguns
formatos facilitam a leitura e a usabilidade dos dados. Por
exemplo, imagens escaneadas e documentos salvos em formato
PDF são mais difíceis de serem processados e combinados com
outros conjuntos de dados e podem resultar em erros de
formatação, portanto não são considerados nesta categoria.

Não
discriminatórios

Dados devem estar disponíveis a qualquer pessoa, sem
necessidade de registro ou identificação prévios que dificultariam
o acesso a eles. O acesso não discriminatório significa que
qualquer pessoa deve poder acessar os dados a qualquer hora, por
qualquer razão, sem precisar se justificar ou se cadastrar para
tanto.

Nãoproprietários

Nenhuma agência ou departamento governamental deve exercer o
controle exclusivo dos dados. Além disso, os dados devem ser
publicados em formatos conhecidos como ‘não-proprietários’, ou
seja, que não dependam de softwares específicos ou pagos para
serem lidos.

Licença Livre

Dados não devem estar sujeitos a nenhuma regulamentação
relacionada a patentes, direitos autorais, copyright ou marca
registrada. Em alguns casos, como relativos à divulgação de dados
pessoais ou em casos justificados por estatutos, restrições de
segurança são permitidas. Na verdade, exige-se o uso de licenças
livres, como a Creative Commons.
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Seguindo estes comandos e padrões30, a publicação e liberação de acesso irrestrito
e ilimitado a um grande volume de conjuntos de dados governamentais que antes não
eram de conhecimento público parece, por si só, ser um facilitador de inúmeros
benefícios. A maior parte da literatura sobre dados abertos governamentais os definem
como, principalmente, promotores de mais transparência (BERTOT et al., 2010;
DAWES, HELBIG, 2010; GEIGER, LUCKE, 2012; JANSSEN, 2011; LOURENÇO,
2015), pela possibilidade de abertura de dados que antes eram restritos aos órgãos
governamentais.
Além da transparência, espera-se que a utilização de dados públicos promovam,
ainda, mais envolvimento e participação dos cidadãos nos negócios públicos
(CONRADIE, CHOENNI, 2014; EVANS, CAMPOS, 2013; MCDERMOTT, 2010b;
RUMA, LATHROP, 2011). Seja em um nível mais elementar, mediante o
acompanhamento e fiscalização de ações, programas, despesas e obras que governos
realizam, uma vez que o direito do acesso à informação governamental é considerado, de
modo geral, uma ferramenta de estímulo à participação política. Seja em um nível mais
avançado, mediante a possibilidade de criação de aplicações, serviços, produtos e
iniciativas a partir de dados públicos, além da possibilidade de haver a colaboração e
cocriação dessas pessoas para diversos fins.
Outra expectativa aliada ao uso de dados abertos é a oferta de novas possibilidades
para o desenvolvimento econômico e social. Primeiro, defende-se que empresários e
empreendedores, ao tomar conhecimento dos dados que antes eram secretos ou até
vendidos pelos governos, seriam capazes de gerar crescimento econômico por meio da
criação de novos produtos e serviços (ZELETI, OJO, CURRY, 2016; LINDMAN, 2014),
além da possibilidade de gerar novos modelos de negócios mediante a colaboração entre
atores públicos e privados (HOWARD, 2013). O desenvolvimento social, por sua vez,
está associado, em maior escala, ao uso de dados abertos para o acompanhamento e busca
por soluções para problemas como questões ambientais e mudanças climáticas, migrações
e decisões internacionais, demografia populacional, Direitos Humanos, entre outros. Os
dados abertos governamentais também são indicados pela ONU para a promoção do
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Joshua Tauberer (2012) vai além e, ao invés de oito, estabelece 14 princípios para os dados abertos
governmanetais. Para o autor, OGD devem, também: ser disponibilizados em arquivos seguros (sem vírus);
permanecer em endereços estáveis, que não mudem ao longo do tempo; conter assinaturas digitais, para
garantir que os dados acessados pelos usuários são os mesmos da fonte original; contar com inputs dos
usuários, para compreender quais são os dados requeridos; receber feedbacks de usuários; ser interoperáveis
entre órgãos governamentais. Disponível em: https://opengovdata.io/2014/principles/. Último acesso em:
10 de janeiro de 2019.
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desenvolvimento social, estando estes, inclusive, associados aos SDGs (Sustainable
Development Goals) pensados para o século XXI, por exemplo.
Para além destes objetivos sociais em escala macro, dados abertos podem ser
utilizados para inovações em escala micro, como o desenvolvimento de cidades
inteligentes (smart cities) e para a resolução de problemas locais, como a eficiência do
transporte público urbano, o monitoramento da violência nos bairros, entre outros, que
são iniciativas que, no mínimo, propõem a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Enfim, para além de benefícios associados às esferas econômica e social, há
também expectativas concernentes à esfera política e governamental relacionadas aos
usos de dados que o próprio governo produz, compila, minera e publica, de modo que
gestores públicos se tornam também consumidores desses mesmos dados. Nesse sentido,
argumenta-se que dados pode levar tomadores de decisão política, analistas e grupos de
interesse

a

produzir

melhores

políticas

e

serviços

públicos

(JANSSEN,

CHARALABIDIS, ZUIDERWIJK, 2012). Que a partir de análises de dados, funcionários
públicos e autoridades podem tomar decisões mais ágeis e precisas, além de reduzir a
recorrência de pedidos de acesso à informação, favorecendo a eficácia governamental.
Além disso, dados abertos poderiam estimular a eficiência da gestão por uma melhor
infraestrutura da informação e a facilidade ao acesso a dados relacionados a outras
agências e órgãos, agora reunidos em um só catálogo ou portal.
O movimento pelos dados abertos governamentais espalhou-se rapidamente pelo
mundo com altas expectativas sobre os seus benefícios para a sociedade. Não só governos,
mas empresas, universidades, bibliotecas e organizações multilaterais apostaram na
abertura de dados em formato aberto como meio de fortalecer a transparência, a confiança
e o engajamento de clientes e usuários nos seus negócios. O movimento ganhou, também,
facilmente, adeptos e entusiastas, principalmente, pelos benefícios e expectativas
associadas ao uso dessas bases de dados públicas.
Para materializar tamanhas expectativas relacionadas ao uso de dados abertos
governamentais, a implementação das primeiras iniciativas neste sentido por executivos
federais aconteceu nos Estados Unidos e no Reino Unido, respectivamente. Em 2009,
com a Diretriz para o Governo Aberto do governo estadunidense, convencionou-se que
dados abertos governamentais de diversos órgãos e departamentos, relacionados a todas
as áreas de atuação governamental (educação, saúde, transporte, meio ambiente, etc),
fossem divulgados em um mesmo portal, o data.gov, no qual seria permitido apenas
consultar ou fazer download das bases de dados. O conceito e os portais de dados abertos
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governamentais ganharam ainda mais popularidade em 2011, com o lançamento do portal
do Reino Unido, seguido da publicação de uma carta aberta31 de David Cameron aos seus
ministros, sobre transparência e dados abertos, estabelecendo, entre outros, o
compromisso de liberar dados sobre o desempenho do governo em serviços públicos.
Seguindo a mesma linha, instituições internacionais e multilaterais também
começaram a abrir seus dados em formato aberto, como o Banco Mundial, a União
Europeia e a Organização das Nações Unidas. O Brasil acompanhou a tendência mundial
a lançou o Portal Brasileiro de Dados Abertos em 2012, que será objeto do capítulo 4º
desta dissertação. Apesar de as primeiras experiências com portais e catálogos de dados
abertos terem acontecido no hemisfério Norte, o surgimento de casos no Quênia32, na
Macedônia33, no Timor-Leste e em outros países de todos os continentes e em níveis de
desenvolvimento demonstra que as expectativas relacionadas aos benefícios dos dados
abertos são generalizadas. Atualmente, muitos países, de todos os continentes, mantêm
portais de dados abertos deste tipo, sem restrições para que os dados publicados sejam
utilizados, recombinados e redistribuídos. A Open Knowledge Foundation (OKF)34
indica, no momento, a existência de 551 portais35 desse tipo, entre governos municipais,
estaduais e federais.
Apesar das altas expectativas relacionadas aos benefícios políticos, sociais,
econômicos e técnicos-operacionais dos dados abertos, alguns autores sustentam que
ainda não há estudos empíricos que comprovem esses efeitos esperados. Lourenço
(2015), por exemplo, mostra que as pesquisas que avaliam o nível de transparência
governamental online ainda não incluíram portais de dados abertos em suas análises,
assim como Evans e Campos (2013) concluem que, apesar do investimento financeiro e
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A carta pode ser lida na íntegra em: <https://www.gov.uk/government/news/letter-to-cabinet-ministerson-transparency-and-open-data>. Último acesso em 10 nov. 2018.
32
A iniciativa de dados abertos do Quênia é associada à estratégia de crescimento econômico do país, como
foi dito em conferência do Banco Mundial por Bitange Ndemo, responsável do Ministério da Informação
e Comunicação do país pelos dados abertos. A exposição está disponível em:
http://original.livestream.com/worldbankafrica/video?clipId=pla_8dc3cbce-cf6e-4345-91bbffeda3a2720f&utm_medium=ui-thumb&utm_source=lslibrary. Último acesso em: 26 dez. 2016.
33
O Open Data Institute publicou um estudo de caso sobre a implementação do portal de dados abertos da
Macedônia, que pode ser acessado em: http://theodi.org/case-studies/case-study-a-profile-of-open-datainitiatives-in-macedonia. Último acesso em: 26 dez. 2016.
34
A Open Knowledge Foundation é uma organização internacional sem fins lucrativos que trabalha com o
fomento da ciência aberta, dos dados abertos e da transparência. Uma das principais frentes de atuação da
OKF, inclusive, em sua filial brasileira, a Open Knowledge Brasil, é capacitar agentes da sociedade civil
para trabalhar com dados abertos. Para mais informações, acessar: https://okfn.org/. Último acesso em: 08
dez. 2018.
35
A lista completa está disponível em: http://dataportals.org/. Último acesso em: 08 nov. 2018.
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humano que governos vêm realizando para implementar governos abertos, não se pode
concluir que dados abertos estimulem, por si só, a participação e o engajamento cívico.
Na mesma linha, Zuiderwijk, Shinde e Janssen (2018) propõem relacionar as
promessas e os resultados entregues por iniciativas de dados abertos governamentais.
Após coletar dados de questionários de responsáveis por 156 iniciativas de dados abertos
governamentais ao redor do mundo, os autores chegam à conclusão que os objetivos
idealizados pela implementação dessas iniciativas não são alcançados. 63% dos
participantes da pesquisa afirmaram esperar a criação de “mais abertura”, seguido de
“mais transparência” (55%) e engajar cidadãos (50%). Por outro lado, em relação aos
benefícios efetivamente alcançados, segundo a pesquisa, a transparência foi apontada por
58% dos participantes, enquanto as outras metas alcançadas foram direcionadas ao
crescimento econômico, e, só em seguida, os benefícios sociais.
Além da dificuldade de comprovação empírica dos efeitos esperados decorrentes
da publicação e uso de um grande volume de bases dados públicos, há, ainda, barreiras e
dificuldades relacionadas ao acesso e uso desses dados. Algumas organizações
multilaterais propõem avaliar os estágios de desenvolvimento de portais de dados abertos
governamentais a partir de métodos comparativos, produzindo rankings internacionais. A
World Wide Web Foundation, por exemplo, é responsável pelo Open Data Barometer36,
que avalia portais relativos aos governos executivos federais de 30 países. De acordo com
os resultados da última avaliação desse índice, referentes a 2018, menos de um a cada
cinco base de dados avaliadas estão totalmente abertas, isto é, dentro dos requisitos
técnicos esperados. O Open Data Index37, da Open Knowledge Foundation, por sua vez,
compara a qualidade técnica de 13 categorias de dados considerados como relevantes
(gastos, orçamento e resultados eleitorais, por exemplo) entre 94 países. O que chama
atenção entre os resultados deste ranking, referentes a 2015, é a constatação de que os
padrões mínimos para que os dados sejam considerados abertos foram alcançados apenas
por uma pequena fração dos dados coletados internacionalmente. Segundo o Open Data
Index, somente 11% dos dados publicados no mundo encontram-se nos padrões
desejáveis.
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O relatório final do Open Data Barameter de 2018 está disponível em:
https://opendatabarometer.org/doc/leadersEdition/ODB-leadersEdition-Report.pdf. Último acesso em: 15
jan. 2019.
37
Os resultados do ranking do Open Data Index de 2015 estão disponíveis em: https://index.okfn.org/place/.
Último acesso em: 15 jan. 2019.
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Apesar das dificuldades de garantir a qualidade dos dados que são publicados por
governos, e de mensurar os benefícios associados aos dados abertos governamentais,
argumentamos que, para tomar conhecimento dos resultados que podem ser extraídos das
iniciativas como essa devemos, pelo menos, compreender que usos se faz desses dados.

2.3 Partes interessadas, usos e efeitos esperados

Em função da rápida adoção dos dados abertos por governos do mundo todo, o
tópico atraiu grande interesse da comunidade acadêmica, que, desde então, vem se
dedicando a compreender o fenômeno em suas diversas perspectivas. Uma das subáreas
mais desenvolvidas de dados abertos governamentais examina o uso que se faz desses
dados. Alguns autores conferem importância ao tema pois defendem que dados abertos
só ganham valor quando são utilizados, analisados e recombinados (DINIZ,
GUIMARÃES, 2013). Defendemos aqui que, para se avaliar os possíveis efeitos das
iniciativas de dados abertos governamentais na vida social, política e nas interações
sociais, faz-se necessário avaliar o uso que se faz desses dados. Acreditamos que, uma
vez que nos dedicamos à compreensão da política de dados abertos do governo federal
brasileiro, ainda é necessário perguntar quem acessa esses dados, que outras iniciativas e
ferramentas são originadas desses dados, e para quais finalidades.
A importância conferida aos usos dos dados advém da própria filosofia do
movimento pelos dados abertos, que diz que bases de dados devem ser abertas para
qualquer tipo de uso, por qualquer pessoa interessada, a qualquer momento. Além disso,
na sua concepção de dados abertos são esperados a criação de novos produtos e serviços,
a inovação em políticas públicas e a geração de valor econômico político e social, que só
são possíveis a partir dos diferentes usos que se faz. Afinal, assume-se que uma vez que
os dados públicos estejam acessíveis e disponíveis nos formatos e padrões desejáveis,
diversas partes terão interesse em desenvolver iniciativas inovadoras orientadas por dados
que antes não eram acessíveis (CHAN, 2012).
Ao mesmo tempo em que identificamos pesquisas empíricas relacionadas à
investigações sobre as partes interessadas (stakeholders) 38 e aos usos que se faz de dados
abertos governamentais no Reino Unido (BATES, 2012; DAVIES, 2010), Chile
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Por partes interessadas ou stakeholders entendem-se as pessoas vinculadas a diferentes contextos,
portadores de diferentes interesses e perspectivas acerca do fenômeno dos dados abertos (GONZALEZZAPATA, HEEKS, 2015).
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(GONZALEZ-ZAPATA, HEEKS, 2015) e Alemanha (BAACK, 2015), nenhuma
pesquisa que investiga a apropriação social dos dados abertos no Brasil foi empreendida.
Além disso, Zuiderwijk (2015) diz que, normalmente, o uso que se faz dos dados abertos
é uma questão menosprezada pelos próprios governos, mais interessados na publicação
de tais dados. Para a autora, “Governos focaram na publicação de dados abertos
governamentais, enquanto o estado atual do uso dos dados (necessário para os benefícios)
foi constantemente negligenciado” (ZUIDERWIJK, 2015, p. 8).
Charalabidis e colegas (2016) identificam os usos e apropriações sociais como
temas importantes na pesquisa sobre dados abertos governamentais. Por esse mesmo
motivo, Safarov, Meijer e Grimmelikhuijsen (2017) empreenderam uma revisão
bibliográfica e uma meta-análise dos trabalhos que tratam apenas da investigação sobre a
utilização de dados abertos governamentais. Os autores avaliaram um corpus empírico de
101 artigos científicos com a intenção de compreender os diferentes tipos de uso dos
dados abertos governamentais, os efeitos esperados de tais usos, as condições
moderadoras dos usos e os tipos de usuários. Os autores chegam à conclusão de que,
apesar das expectativas em torno dos efeitos e benefícios esperados dos usos dos OGD,
há pouca evidência empírica quando se fala desses efeitos.
Apesar de diversos, sabemos também que usuários de dados abertos detêm
conhecimentos e habilidades específicas e especializadas. Para reutilizar os dados, por
exemplo, é preciso ter conhecimentos básicos de análises, mineração e visualização de
dados (ZUIDERWIJK, 2015), além de, muitas vezes, noções de estatística, programação
e design. Esse ecossistema de usuários, portanto, envolve algumas partes interessadas
específicas, e o cidadão comum que não detém essas competências quase não tem
participação direta nesse tipo de iniciativa (Safarov, Meijer e Grimmelikhuijsen, 2017;
Sandoval-Almazan e Styrin, 2018). A literatura especializada nos usos de dados abertos
(GONZALEZ-ZAPATA,

HEEKS,

2015;

SAFAROV,

MEIJER,

GRIMMELIKHUIJSEN, 2017) demonstra que desenvolvedores e programadores,
ativistas, pesquisadores, políticos e gestores públicos, organizações sem fins lucrativos e
não governamentais (ONGs) e empresários estão entre os maiores interessados em dados
abertos governamentais. Espera-se que cada um desses grupos trabalhe com dados abertos
de diferentes maneiras, inclusive tendo motivações, níveis de capacitação, habilidades
técnicas e compreensão sobre processos e políticas governamentais distintos. Por isso,
espera-se também que cada um desses usos gere valores e significados distintos sobre tais
dados, em forma de aplicações, ferramentas, inovações, serviços e políticas.
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Davies (2010), por exemplo, realiza uma distinção entre cinco tipos de usos de
dados abertos, sendo eles:
a) dados ao fato: compreende a extração de fatos das bases de dados;
b) dados à informação: gera representações das bases de dados, como
interpretações e reportagens criadas a partir dessas interpretações;
c) dados aos dados: a partir da combinação de diferentes bases de dados, oriundas
de diversas fontes, e outras manipulações;
d) dados à interface: demanda o provimento de uma interface de interação e acesso
a esses dados; e
e) dados aos serviços: quando bases de dados são integrados para promover novos
produtos e serviços (DAVIES, 2010).
Apesar da noção de que esse grupo de usuários de dados abertos é limitado, em
virtude das habilidades técnicas que são exigidas para a sua manipulação, o tipo de uso
que se faz pode variar de acordo com a importância que se atribui aos dados no seu
trabalho, podendo ser esse uso fundamental ou facultativo para determinada atividade,
podendo acontecer dentro ou fora dos órgãos governamentais, em contextos locais ou
nacionais, e pode se referir a uma área de atuação exclusiva (ex: educação, saúde) ou não.
Neste trabalho, propomos avaliar as características dos usuários, habilidades e
condições técnicas, motivações, atividades e funções cumpridas com dados abertos, além
de efeitos esperados, e, portanto, tomamos como ponto de partida o reconhecimento dos
grupos sociais que são apontados como principais usuários de dados abertos e os trabalhos
que esses grupos normalmente empreendem com eles.

Programadores

Por força das habilidades técnicas requeridas para a extração, processamento,
manipulação e análise de dados, bem como da criação de visualizações e interfaces com
OGD, o papel dos desenvolvedores torna-se indispensável para o trabalho com dados
digitais. Neste caso, é comum que mesmo que dados abertos sejam utilizados por
jornalistas ou gestores públicos, antes, eles tenham passado pelas mãos de um
desenvolvedor que completa, corrige e estrutura as bases de dados e as tornam mais
legíveis e facilmente manipuláveis para usuários com menor habilidade técnica. Ou,
ainda, é cada vez mais comum que programadores sejam contratados para trabalhar nas
redações jornalísticas para auxiliar reportagens orientadas por dados, por ONGs, para
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visualizações de dados e criação de interfaces para estudos, e ainda pela gestão pública,
desenvolvendo aplicativos. Desenvolvedores são importantes em todas as fases do
trabalho com dados: na busca pelos dados, que nem sempre são facilmente encontrados,
na análise e manipulação dos dados, ou, ainda, na criação de aplicativos e interfaces mais
complexas, que normalmente exigem os trabalhos com APIs (Application Programming
Interface, ou Interface de Programação de Aplicações). O Portal de Dados Abertos da
União Europeia39, por exemplo, oferece uma aba do Portal específica para
desenvolvedores, onde se encontram as APIs indicadas para acessar e criar aplicações
com as bases de dados disponíveis.

Gestores públicos

No setor público, o uso de dados abertos governamentais tem sido associado,
principalmente, a três funções: promover a transparência e a accountability, propor
alternativas, melhorias e inovações em políticas e em serviços prestados ao público, e
permitir a colaboração de cidadãos nas decisões públicas (RUIJER et al., 2018). Vemos,
assim, que governos não só produzem, armazenam e publicam dados abertos, como
também podem ser usuários e se beneficiar da existência de uma grande quantidade de
dados governamentais em um só portal. Primeiro, porque, dessa maneira, um órgão
governamental consegue ter acesso mais facilmente a todo tipo de dados referentes e
produzidos por outros órgãos ou mesmo às atividades passadas do seu próprio órgão,
sendo mais fácil produzir análises e estudos comparativos. Na gestão pública, os dados
abertos são apontados também como capazes de produzir a interoperabilidade: a
padronização técnica da produção e circulação de dados nos órgãos públicos, dessa vez,
em padrões abertos (POSSAMAI, 2016), o que permite a reutilização desses dados por
gestores. Além disso, estes últimos podem se beneficiar da criação de aplicativos pela
sociedade civil. Por isso, normalmente, ao lançar uma iniciativa de dados abertos, como
um portal, uma forma de atrair a atenção dos cidadãos para as bases de dados disponíveis
é criar competições. É o caso dos hackathons e outras formas semelhantes de maratonas
de desenvolvedores, ativistas e cidadãos interessados, promovidas normalmente por
governos locais, nas quais programadores e cidadãos são desafiados a produzir iniciativas
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Pode ser acessado em: http://data.europa.eu/euodp/en/developerscorner. Último acesso em: 10 dez.
2018.
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e ferramentas digitais utilizando dados públicos para solução de problemas relacionados
a transportes, saúde, segurança pública, entre outros.

Jornalistas

Jornalistas têm como matéria prima do seu trabalho dados e informações, que são
utilizados para contar histórias e produzir reportagens. Além disso, uma das mais
importantes atribuições do jornalismo é a de servir como cão de guarda da sociedade
(watchdog), investigando o poder público. Segundo essa visão, ao monitorar e publicar
ações e processos políticos e governamentais, o jornalismo seria capaz de servir ao
interesse público e produzir mais accountability. Com o aumento da oferta de dados
abertos, principalmente aqueles oriundos de órgãos governamentais, jornalistas passaram
a ter a possibilidade de fiscalizar a atuação governamental e produzir reportagens com
novos insumos. Esses dados, portanto, podem servir tanto como fontes das reportagens,
quanto como meios e ferramentas para produzir visualizações, infográficos e interfaces
que os tornam mais compreensíveis aos leitores. A utilização de dados digitais e dados
abertos por jornalistas criou uma nova esfera de atuação desses profissionais, que ficou
conhecida como jornalismo de dados. Jornalistas de dados unem uma série de habilidades
e técnicas de programação, além de conhecimentos em Design, Estatística e Ciência da
Computação, que não são atribuídas, tradicionalmente, aos jornalistas. Além disso, pelo
alcance e quantidade de leitores, jornalistas de dados são apontados como principais
intérpretes e profissionais capacitados para extrair, analisar e explicar esses dados aos
cidadãos.

Ativistas, organizações civis e sem fins lucrativos

O ativismo que estimula o uso dos dados abertos remonta à cultura hacker
(BATES, 2012; DAVIES, 2010) e ao movimento open source (BAACK, 2015b). Schrock
(2016) caracteriza os hackers cívicos que trabalham com dados abetos como herdeiros de
um contexto que combina movimentos pela transparência, como o movimento pelas leis
de acesso à informação e pelo governo aberto, a avanços tecnológicos e computacionais.
O autor defende que, apesar de ambientes orientados por dados (data-driven)
normalmente não conferirem um senso de autonomia e mudança da realidade, trabalhar
com dados abertos governamentais permitem que hackers cívicos participem
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politicamente (SCHROCK, 2016, p. 11). Aliado a isso, está o comprometimento de
muitos ativistas com as motivações filosóficas e sócio-políticas que justificam o
engajamento em iniciativas de dados abertos governamentais, como a liberdade e a justiça
(BATES, 2012). Para além da ação de cidadãos autônomos, como hackers cívicos e
ativistas independentes, acrescenta-se ainda o trabalho de organizações da sociedade civil
(OSCs) e organizações não governamentais (ONGs), que se beneficiaram ou mesmo
surgiram por conta da possibilidade de trabalhar com dados abertos governamentais.
Existem instituições desses tipos que trabalham com o fortalecimento da transparência,
exercendo o papel de exercício do controle social, por meio da criação de visualizações
gráficas sobre a atuação governamental e do esclarecimento do orçamento público,
tornando-os mais compreensíveis aos cidadãos comuns, por exemplo. Há ainda outras
instituições que trabalham com a garantia de direitos, sobretudo das minorias,
monitorando e criando aplicativos interativos com dados públicos sobre violência e
segurança pública. Outras, ainda, trabalham com os princípios do governo aberto, com a
coordenação de ações que estimulam a participação e cooperação nas tomadas de decisão
públicas; além das organizações que trabalham com meio ambiente, saúde, educação e
outras áreas de atuação governamentais, que encontram nos dados sobre essas áreas
importantes insumos para monitorar, avaliar e suprir carências dos órgãos
governamentais.

Pesquisadores

Poucos estudos investigaram, empiricamente, o uso de dados abertos
governamentais para a pesquisa científica. Safarov e colegas (2017), em uma análise dos
artigos publicados sobre uso de dados abertos, concluem que esses dados podem permitir
que cientistas façam novos tipos de análises e estudos, mas não encontraram evidências
que sugiram que a comunidade científica tenha usado dados abertos.
Para suprir essa lacuna na bibliografia, Yan e Weber (2018) identificaram, em um
estudo sobre o uso de dados abertos governamentais por pesquisas publicadas em revistas
científicas, uma amostra de 1.229 artigos. Os autores concluem que, nesse caso, OGD são
utilizados por meio de sete padrões de uso: 1) como principal fonte para uma análise; 2)
como fonte auxiliar para uma análise; 3) para a avaliação dos resultados; 4) para
demonstrar a eficácia de um novo método; 5) para desenvolver serviços de informação
ou novas plataformas; 6) para criar um banco de dados composto; e 7) para fornecer um
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contexto sobre determinado assunto, sendo que a maioria da amostra usa dados abertos
como fonte principal (1) e para fornecer contexto (7). Além disso, os autores demonstram
que, entre a amostra, estão contempladas diversas áreas de pesquisa, sendo Medicina,
Ciência Ambiental e Ciências Sociais os campos predominantes.

Empresas e startups

Bright e colegas (2015) avaliaram o acesso às bases de dados disponíveis no portal
de dados abertos do Reino Unido, o data.gov.uk, com a intenção de verificar quais delas
foram mais requeridas por usuários de OGD. Os autores concluem que, apesar de um
grande volume de dados estar disponível no referido portal, não houve acesso (download)
à maioria (80%) das bases de dados. Por outro lado, as bases que foram acessadas e
baixadas foram identificadas como comercialmente relevantes. O uso de OGD para fins
comercias e econômicos se deve, em primeiro lugar, ao potencial desses dados para a
criação de novos serviços e aplicações. Assim sendo, o acesso a dados públicos e
gratuitos, referentes a diversas áreas de atuação, torna-se um recurso valioso.
Gurin (2014) mostra que, nos Estados Unidos, centenas de empresas utilizam
dados abertos governamentais para promover melhorias em produtos e serviços prestados
nas áreas de saúde, energia, educação e energia (GURIN, 2014). Em 2013, a empresa
McKinsey40 estimou que, no contexto dos Estados Unidos, a abertura de dados
governamentais poderia gerar entre três e cinco trilhões de dólares por ano, estimulando,
setores como o da saúde, transporte, óleo e gás. Contudo, a instituição acredita que essa
quantificação se realizaria apenas no caso em que a indústria e os governos cultivassem
ecossistemas de dados abertos e se empresas contarem com recursos suficientes para
coletar e analisar esses dados. Mas para chegar a produzir valor econômico, Gurin (2014)
defende que em vez de publicar dados abertos e esperar que a comunidade interessada se
mobilize para utilizá-la, governos podem propor uma abertura de dados por demanda
(demand-driven disclosure) para as partes interessadas. Um estudo do Portal Europeu de
Dados41 mostra que dados abertos também podem movimentar a economia pela geração

40

O relatório Open data: Unlocking innovation and performance with liquid information pode ser
encontrado em: https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/open-dataunlocking-innovation-and-performance-with-liquid-information. Último acesso em: 06 Nov. 2018.
41
O
relatório
completo
pode
ser
encontrado
em:
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/analytical_report_n9_economic_benefits_of_open_
data.pdf. Último acesso em: 06 Nov. 2018.
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de empregos. Os resultados desse trabalho mostram que 76% das empresas que
participaram da pesquisa disseram que pretendem contratar especialistas para lidar com
dados abertos, principalmente, cientistas de dados. Mas, apesar do valor econômico
decorrente do uso de dados abertos, o relatório também chama atenção para os custos
associados a iniciativas do tipo, que envolve infraestrutura tecnológica, recursos
financeiros, treinamentos e contratação de gestores e investimento em atividades de apoio
a usuários e interessados.

Em resumo

Ao longo deste capítulo, vimos o que são dados, dados abertos e dados abertos
governamentais. Após delimitar suas características e os padrões técnicos que os
caracterizam, conhecidos como padrão aberto, vimos que os OGD são, enfim, associados
a inúmeros benefícios. Há, todavia, poucas evidências empíricas de tais benefícios, além
da dificuldade de se comprovar relações de causa e efeito (SAFAROV, MEIJER,
GRIMMELIKHUIJSEN, 2017, p. 24), entre iniciativas de dados abertos e a produção e
melhorias da transparência, participação, colaboração, desenvolvimento econômico e
social. Defendemos aqui que, se esses efeitos sociais, políticos e econômicos nem sempre
são facilmente comprovados, um meio de se pensar sobre eles pode ser por meio da
avaliação do uso que se faz dos OGD em determinado contexto. Como lidar com o
manuseio, análise e visualização desses dados requer uma série de habilidades e
competências específicas, vimos que os possíveis usos que se faz de dados abertos são
limitados a alguns profissionais específicos. Buscamos, então, delimitar e exemplificar
os usos que normalmente são feitos desses dados por algumas partes interessadas
específicas: jornalistas, pesquisadores e cientistas, membros do terceiro setor e ativistas,
empreendedores e empresários e gestores públicos, que são apontados, na bibliografia
especializada, como principais usuários de OGD42.
O que veremos a seguir é que, associados às altas expectativas relacionadas aos
usos e a ganhos políticos, sociais e econômicos dos dados abertos, como vimos ao longo
deste capítulo, pesquisas teóricas e empíricas também identificaram barreiras e desafios
ao cumprimento de tamanhos benefícios. Um desses desafios, apontado como capaz de
estimular ou dificultar o uso que se faz dos OGD é, justamente, a política de dados
42

É importante notar que o objetivo deste trabalho é, em um segundo momento, mapear e caracterizar os
padrões de uso que essas partes realizam no Brasil, que será assunto do 4º Capítulo.
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abertos, que inclui legislação, marcos e diretrizes regulatórios desses dados. Por isso,
antes de investigar os usos que se faz dos OGD no Brasil, propomos avaliar a política de
dados abertos do Governo Federal brasileiro, que é assunto do próximo capítulo.
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CAPÍTULO 3 - A POLÍTICA DE GOVERNO ABERTO E DADOS ABERTOS
DO GOVERNO FEDERAL BRASILEIRO

Entre os desafios e condições associados à utilização dos dados está a existência
de uma legislação e uma política de dados abertos consistente (SAFAROV, MEIJER,
GRIMMELIKHUIJSEN, 2017; YANG, LO, SHIANG, 2015). Isso porque, a existência
de leis e marcos regulatórios que garantem que usuários tenham acesso aos dados em que
têm interesse, inclusive em formato aberto, como a Lei de Acesso à Informação, facilitam
o acesso e a reutilização desses dados. Ao determinar que os órgãos públicos são
obrigados a publicarem suas bases de dados, cria-se muito provavelmente uma cultura de
abertura.
Além dos marcos legais e da existência de uma legislação, os avanços do Brasil
nos últimos anos em relação à abertura devem-se ao envolvimento do país com a Open
Government Partnership. O país é um dos fundadores da organização internacional e já
empreendeu quatro Planos de Ação com compromissos voltados para o governo aberto.
O que ainda não sabemos é que iniciativas são essas e quais são as dimensões de governo
aberto que elas evocam. Este capítulo, portanto, se dedica à análise das políticas de
governo aberto e de dados abertos do Governo Federal do Brasil. O capítulo se estrutura
da seguinte maneira: na primeira seção, tratamos dos procedimentos metodológicos
utilizados por esta etapa da pesquisa. Em seguida, realizamos um levantamento das
diretrizes, programas e leis dedicadas à promoção da transparência passiva e ativa,
tratados aqui como os primeiros marcos de abertura do país. Além disso, investigamos as
diretrizes e programas de governo digital que implicam, também, em mais abertura do
Estado. No tópico seguinte, falamos, exclusivamente, dos marcos que implementam a
política de governo aberto e dados abertos no país. Investigamos os Planos de Ação do
Brasil na Open Government Partnership, distinguindo os vários tipos de iniciativas e as
metas traçadas. Por fim, a terceira seção é dedicada a uma análise dos mais recentes
instrumentos de estímulo à abertura implementado pelo Governo brasileiro: os Planos de
Dados Abertos. Por meio dos PDAs, investigamos quais são os princípios e objetivos
priorizados para a abertura de dados em nível nacional.
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3.1 Procedimentos metodológicos

A primeira etapa da pesquisa empírica desta dissertação consiste em mapear e
analisar os documentos, leis, diretrizes, programas e ações que amparam as políticas de
governo aberto e de dados abertos do Governo Federal. Sendo assim, pretendemos, aqui,
explorar o âmbito institucional das iniciativas de dados abertos no país. Apesar de alguns
autores já terem mapeado e avaliado o aparato institucional que compreende a política de
dados abertos do Governo Federal brasileiro (cf. POSSAMAI, 2016), pretendemos, aqui,
não apenas apresentar a trajetória da Administração Pública Federal com a abertura de
dados, mas também buscamos aferir quais são os princípios e objetivos que norteiam essa
política. Dessa forma, pretendemos destacar, primeiramente, os primeiros marcos
regulatórios que tratam da abertura do Estado brasileiro, para, em seguida, investigar,
especificamente, os documentos referentes à política de governo aberto e de dados abertos
do Governo. Por isso, nesta etapa, empreendemos uma pesquisa documental.
Partiremos da Constituição Federal Brasileira e dos principais marcos legais que
garantem a transparência ativa e passiva no país, como a Lei de Responsabilidade Fiscal
(2000), a Lei da Transparência (2009) e a Lei de Acesso à Informação (2011), e veremos
como a regulação sobre os dados abertos foi incorporado a este último marco, a Lei de
Acesso à Informação, a partir do Decreto nº 8.777 (2016), que institui também a Política
Nacional de Dados Abertos, a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA) e os
Planos de Dados Abertos (PDAs) no país.
Também é responsável pela política de abertura do Estado brasileiro a Open
Government Partnership, instituição sem fins lucrativos mais importante no fomento de
iniciativas de governo aberto no Brasil e no mundo. Como país-membro, o Brasil produz,
a cada dois anos, um Plano de Ação (PA) junto à OGP, nos quais delimita quais são as
práticas de governo aberto que o país se compromete a realizar no biênio. Em cada Plano,
são traçados compromissos identificados como prioritários ao desenvolvimento do país,
que se referem a metas e dimensões distintas de atuação governamental. Começamos a
primeira etapa do trabalho empírico desta dissertação, portanto, analisando o conteúdo
dos quatro Planos de Ação bianuais desenvolvidos pelo Brasil junto à OGP, desde 2011.
Delimitamos duas dimensões para análise desses planos: a) as metas às quais os
compromissos se referem; e b) os tipos de iniciativas que esses compromissos
empreendem.
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Os objetivos depreendidos dos compromissos assumidos pelos PAs são:
Tabela 3 – Primeira dimensão de análise dos compromissos do Brasil na OGP: objetivos

Melhorias e reestruturação do Portal da
Transparência, cursos de capacitação sobre
a Lei de Acesso à Informação, ampliação da
LAI aos estados e municípios, criação de
Transparência

Ouvidorias, publicações das decisões da
CGU aos pedidos de acesso à informação
via LAI, abertura dos dados da execução
orçamentária da União, etc.
Criação do Portal Brasileiro de Participação
Social, realização de consultas e audiências
públicas, integração de ferramentas digitais

Participação

de participação, ampliação dos processos
de participação na elaboração de Planos
Plurianuais, etc.
Criação de soluções para a publicação e o
uso de dados abertos publicados do Portal
Brasileiro de Dados Abertos, com a

Objetivos

Colaboração

colaboração de partes interessadas como:
acadêmicos, gestores públicos, ONGs,
cidadãos, etc.

´

Criação de sistema para a gestão da
informação em órgãos governamentais,
criação de Portal para a prestação de
serviços públicos digitais, implementação

Governo Digital

de padrões, tecnologias e procedimentos
para atender os requisitos tecnológicos
necessários para o compartilhamento de
dados abertos, etc.
Fortalecimento da atuação da AGU e CGU,
criação de um Observatório de Despesas
Públicas, criação de um banco de dados
com preços de referência para os produtos

Combate à Corrupção

mais comprados pelo Governo Federal,
aumento do número de advogados públicos
designados a atuar no combate à corrupção,
etc.
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Fortalecimento da transparência ambiental,
controle social no processo de reparação da
barragem
Meio Ambiente

de

Mariana,

cadastro

e

atualização de informações fundiárias,
avaliação de políticas públicas associadas
às mudanças climáticas, etc.
Aplicação de pesquisas de satisfação aos
pacientes do SUS, melhoria dos serviços

Saúde

prestados por meio do uso do Cartão
Nacional de Saúde, fortalecimento de
auditorias do SUS, etc.
Gestão e publicação de dados educacionais
do MEC, implementação do Programa

Educação

Nacional de Fortalecimento dos Conselhos
Escolares,

fomento

de

Recursos

Educacionais Digitais, etc.
Coleta, padronização e publicação de dados
Justiça Aberta

do Poder Judiciário em formato aberto.
Coleta, padronização e publicação de dados

Objetivos

Ciência Aberta

científicos em formato aberto.
Fomento de práticas de governo aberto nos
parlamentos, criação de um repositório de

Parlamento Aberto

dados

parlamentares,

incremento

da

participação de diferentes setores sociais
nos processos legislativos, etc.
Compartilhamento de dados oriundos de
Cultura

políticas culturais, criação de indicadores
culturais para avaliação da gestão, etc.
Criação de um sistema de gestão das
informações sobre a Lei Maria da Penha,
consultas públicas a povos indígenas e

Direitos Humanos

tribais, reformulação de programas de
pessoas ameaçadas, implementação do
Sistema

Nacional

de

Promoção

da

Igualdade Racial, etc.
Garantia da proteção dos dados pessoais de
requerentes de acesso às informações
Proteção de Dados Pessoais

governamentais via Lei de Acesso à
Informação, criação de um novo modelo de
solicitação

de

informação

pública
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compatível com a legislação vigente sobre
proteção de dados pessoais.

Fonte: Elaboração própria

Aqui, vemos que essas metas delimitadas pelos compromissos assumidos pelo
país nos PAs variam entre requisitos decorrentes de princípios de democracia
(Transparência e Participação), áreas temáticas de atuação governamental (Direitos
Humanos, Saúde, Educação, Cultura, Meio Ambiente), caracterização de governo
(Governo Digital) e, ainda, temas relacionados à cultura de dados nos governos
(Parlamento Aberto, Justiça Aberta, Ciência Aberta e Proteção de Dados Pessoais). Por
se tratarem de diferentes níveis de atuação governamental, e, portanto, não poderem estar
em uma mesma taxonomia, aqui, delimitamos estas categorias como “metas” ou
“objetivos” de governo aberto.
Por outro lado, há os tipos de iniciativas de governo aberto. Nesse sentido, as
categorias encontradas nos compromissos estabelecidos nos PAs são:
Tabela 4 – Segunda dimensão de análise dos compromissos do Brasil na OGP: tipos de iniciativas

Acompanhamento, avaliação de

Monitoramento

de

Políticas

Públicas

resultados,

criação

de

indicadores,

formulação

de

relatórios e análises sobre a
implementação e os resultados
de políticas públicas referentes a
todas

áreas

da

atuação

governamental.
Mudanças

e

melhorias

nas

atividades do trabalho diário da
Administração Pública
Processos Administrativos
Tipos de iniciativas

contratações,

como

compras,

cadastros, execução de recursos
públicos, gestão da informação e
do conhecimento, etc.
Implementação ou melhoria de
Estrutura Tecnológica

softwares,

padrões

técnicos,

ferramentas, procedimentos e
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mecanismos

tecnológicos

na

Administração Pública.
Realização

de

seminários,
Pesquisa ou Formação

cursos,
encontros,

congressos, palestras, pesquisas
de opinião, etc.
Processos de coleta, formatação
e disponibilização de bases de

Publicação de Dados

dados, sobretudo em formatos
abertos, que antes eram restritos
aos gestores públicos.
Criação ou melhoria de Portais,
Aplicativos, Serviços Públicos

Ferramentas Digitais

digitais, Ouvidorias, Consultas
Públicas digitais, etc.

Fonte: Elaboração própria

Em seguida à análise dos PAs, a segunda etapa da análise realizada por este
capítulo refere-se à análise dos Plados de Dados Abertos (PDAs) do Governo Federal. Os
PDAs consistem na sistematização e planejamento dos processos de publicação dos dados
abertos governamentais. Foi a partir do Decreto 8.777, em 2016, que cada órgão
governamental se tornou obrigado a publicar um PDA bianual. Com a publicação dos
PDAs, torna-se possível o acompanhamento da sociedade civil às priorizações das bases
de dados que são escolhidas para serem publicadas, aos responsáveis por cada etapa da
publicação e aos prazos delimitados pelos órgãos. Os Planos seguem um formato padrão,
que constam no Manual para a Elaboração de Planos de Dados Abertos43, documento
criado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e consta dos seguintes
tópicos: Objetivos (gerais e específicos), Legislação, Cenário Institucional do Órgão,
Metodologia de construção do documento, Definição dos dados a serem abertos, Critérios
utilizados para a priorização dos dados, Estratégia definida para a abertura dos dados,
Modelo de sustentação, Estrutura de Governança, Canais de Comunicação e Participação
Social, Metas de Melhoria e Referências.
43

O
documento
está
disponível
em:
file:///C:/Users/CEADD%20Reuni%C3%A3o/Downloads/manual_elaboracao_plano_dados_ab
ertos.pdf. Último acesso em: 10 de novembro de 2018.
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Por detalharem as estratégias, objetivos e ações que perpassam desde a publicação
das bases de dados até a comunicação com grupos e setores sociais, os PDAs parecem ser
documentos relevantes para nos levar à compreensão das prioridades estabelecidas pelos
órgãos governamentais quando se trata da abertura das suas bases de dados. Como
amostra desta etapa da pesquisa, buscamos os PDAs referentes aos órgãos da
Administração Pública direta, composta pelos 22 Ministérios e os seis órgãos
administrativos que possuem status de Ministérios, sendo eles: o Banco Central do Brasil,
a Casa Civil e a Secretaria-Geral da Presidência da República, a Secretaria de Governo
da Presidência da República, o Gabinete de Segurança Institucional e a Advocacia-Geral
da União. Entretanto, os PDAs de três desses órgãos não foram identificados em seus
respectivos portais.
Sendo assim, enfim, temos como corpus empírico desta etapa da pesquisa os
quatro Planos de Ação do Brasil na OGP, somados aos Planos de Dados Abertos de 25
órgãos do Governo Federal, tais quais estão expostos na tabela abaixo.
Tabela 5 – Planos de Ação do Brasil na OGP e Planos de Dados Abertos analisados
Biênio

Documento

Link

2011 - 12

1º PA Brasil

https://goo.gl/vSMaiU

2013 - 14

2º PA Brasil

https://goo.gl/71RDH4

2015 - 16

3º PA Brasil

https://goo.gl/naSz6w

2017 - 18

4º PA Brasil

https://goo.gl/DKdaxC

2017-18

Casa Civil

https://goo.gl/tbffg6

2018-19

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

https://goo.gl/x3ufVf

2018-19

Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e
Comunicações

https://goo.gl/zfqSgc

2017-18

Ministério da Cultura

https://goo.gl/691BVD

2016-19

Ministério da Defesa

https://goo.gl/MKUtbf

2017-18

Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços

https://goo.gl/kf1ueU

2017-18

Ministério da Justiça e da
Segurança Pública

https://goo.gl/8oHHmf

2018-19

Ministério das Cidades

https://goo.gl/Axbxk8
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-

Ministério do Esporte

-

-

Ministério dos Direitos
Humanos

-

2016-18

Ministério da Educação

https://goo.gl/9oL7w5

2018-19

Ministério da Fazenda

https://goo.gl/KHqwYQ

2016-19

Banco Central do Brasil

https://goo.gl/XfuQyd

2017

Ministério da Integração
Nacional

https://goo.gl/zo7iuY

2016-18

Ministério da Saúde

https://goo.gl/UAfipj

2016-17

Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União

https://goo.gl/rHpb8f

2016-17

Ministério das Relações
Exteriores

https://goo.gl/PTfHL6

2016-17

Ministério de Minas e Energia

https://goo.gl/R6pbTB

2017-19

Ministério do
Desenvolvimento Social

https://goo.gl/PDnCx9

2017-18

Ministério do Meio Ambiente

https://goo.gl/HRS36M

2018-19

Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão

https://goo.gl/y4RSLh

2017-18

Ministério do Trabalho

https://goo.gl/Hq4hiz

2016-17

Ministério do Turismo

https://goo.gl/sP52CB

2017

Ministério dos Transportes,
Portos e Aviação Civil

https://goo.gl/6Crs1C

2017-18

Secretaria-Geral da
Presidência da República

https://goo.gl/T2jojX

2017-18

Secretaria de Governo da
Presidência da República

https://goo.gl/FFA4eG

2017-18

Gabinete de Segurança
Institucional

https://goo.gl/Tv9QVs

-

Advocacia-Geral da União

-

Fonte: Elaboração própria

Após coletar o conteúdo destes referidos PDAs, utilizamos a interface para o
pacote estatístico “R” chamada Iramuteq, uma ferramenta de análise textual gratuita, para
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a realização da análise semântica com o corpus empírico composto pelos 25 documentos,
por meio da aplicação de uma Análise de Similitude.

3.2 Avanços na transparência e governo digital

Precedem a adoção de políticas de governo aberto e iniciativas de dados abertos
governamentais os esforços do Estado brasileiro para a adoção de mecanismos que
produzem mais transparência, inclusive, transparência digital. Na verdade, como
veremos, as recentes iniciativas de governo aberto serviram ao país, também, como
possibilidade de avanços da transparência. É o caso da Lei de Acesso à Informação (LAI)
brasileira, proposta em 2011 e promulgada em 2012 para atender aos requisitos mínimos
de transparência para que o Estado brasileiro pudesse participar e presidir a OGP. Sendo
assim, a transparência e a abertura de informações governamentais tornaram-se não
apenas requisitos para governos que pretendem se tornar mais democráticos e seguir os
princípios de governo aberto, como também exigências legais que todos órgãos
governamentais precisam seguir.
Nesse sentido, segundo Almada e Dominguez (2017), no Brasil, existem quatro
marcos legais que merecem destaque por tratarem da publicidade, da transparência fiscal
e do uso dos meios digitais para o acesso à informação. São eles: os artigos 5° e 37 da
Constituição Federal de 1988, a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, mais
conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (2000)44, a Lei Complementar nº 131, de
27 de maio de 2009, a Lei da Transparência (2009)45, e a lei nº 12.527, de 18 de novembro
de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação46.
Primeiramente, o acesso à informação pública está previsto no capítulo I da
Constituição Federal de 1988, nos artigos 5° e 37º. No artigo 5º, o inciso XXXIII, por
exemplo, trata do acesso à informação pública como um direito fundamental do cidadão,
como o direito de receber informações de interesse particular, coletivo ou geral dos órgãos
públicos, havendo ressalvas apenas nos casos em que o sigilo seja imprescindível à
segurança do Estado e da sociedade. Já no artigo 37, os incisos 1º e XXII dizem que “A
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Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm. Acesso em 26 de julho de
2018.
45
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp131.htm. Acesso em 26 de julho de
2018.
46
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm. Acesso em
26 de julho de 2018.
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publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá
ter caráter educativo, informativo ou de orientação social”47, o que pode ser interpretado
como uma garantia da transparência da Administração Pública sobre assuntos relevantes
e de interesse público.
Em seguida, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que é a Lei Complementar nº
101 de 4 de maio de 2000, é responsável por estabelecer normas para a transparência na
gestão fiscal. Sendo assim, prevê a divulgação de documentos relacionados às leis
orçamentárias (como a prestação de contas, relatórios e pareceres do: Plano Plurianual,
Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual). Além disso, a LRF prevê a
publicação de versões simplificadas desses documentos, de modo que sejam
compreensíveis para os cidadãos. Um adendo à LRF tornou-se a Lei Complementar nº.
131/09, de 27 de maio de 2009, também conhecida como Lei da Transparência Pública.
Essa lei reforça a necessidade de transparência orçamentária, dessa vez, em tempo real.
A Lei da Transparência exige que sejam publicados, até o primeiro dia útil subsequente
à data do registro contábil no respectivo sistema, informações pormenorizadas sobre a
execução orçamentária e financeira das receitas e despesas por meio da internet.
Se, por um lado, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei da Transparência
mostraram as preocupações do Brasil em relação ao provimento da transparência ativa,
ou seja, a transparência proveniente da divulgação de informações por iniciativa própria
do governo, sem que seja necessário que cidadãos ou quaisquer interessados solicitem as
informações que desejam, a Lei de Acesso à Informação (LAI), ou a Lei 12.527 de 18 de
novembro de 2011, promulga o direito de acesso à informação governamental, dessa vez,
de modo passivo. Segundo a LAI, os princípios de abertura e divulgação passam a ser
regra, e o sigilo, a exceção. Assim, determina-se que o Estado é obrigado a responder às
demandas da sociedade por informação. Por meio da LAI, todos os níveis do governo
(federal, municipal e estadual), bem como as três esferas de Poder (Executivo, Legislativo
e Judiciário), além de autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia
mista e entidades sem fins lucrativos que recebem recursos públicos estão subordinados
às mesmas regras de transparência, delimitação de prazos e procedimentos estabelecidos
na lei.

47

Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em 15 de novembro
de 2018.
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A LAI diz, ainda, que devem estar à disposição do público todas as informações
relativas à implementação, acompanhamento e resultados de programas, projetos e ações
de órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos, resultados de
inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle.
A partir da LAI, os órgãos públicos passam a ter o dever de garantir o direito de acesso
às informações que devem ser oferecidas, também por meio digital, a partir da criação do
Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC). É por meio desse serviço que o cidadão pode
fazer pedidos, acompanhar prazos, encaminhamentos, prorrogações e respostas, sendo
possível também fazer recursos às instâncias revisoras quando as respostas são negadas
ou consideradas insatisfatórias.
Além dos quatro marcos regulatórios relacionados ao provimento de mais
transparência, é possível identificar esforços de abertura do Estado brasileiro, sobretudo,
nos últimos vinte anos, também, no empreendimento de iniciativas de governo digital.
Julia Possamai (2016) mostra que a primeira Política de Governo Eletrônico para o Poder
Executivo Federal, do ano de 2001, sob coordenação da Presidência da República, tinha
como objetivos o aumento da transparência e do acesso às informações públicas, além da
prestação de serviços públicos digitais (POSSAMAI, 2016). Diniz e colegas (2009) dizem
que essa política priorizou introduzir novas tecnologias digitais nos processos
administrativos do governo e à prestação de serviços ao cidadão. Em 2003, foi lançado o
Programa de Governo Eletrônico, priorizando, dessa vez, a introdução da infraestrutura
tecnológica, por meio de iniciativas como: implementação do software livre, gestão das
informações, infraestrutura de redes, entre outros (DINIZ, BARBOSA, 2009). Dois anos
depois, em 2005, são lançados os Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico
(e-PING), que constam de diretrizes e normas para a padronização de dados e
informações do setor público. Esse conjunto de padrões são constantemente atualizados.
Além do e-PING, o Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico (eMAG), de 2007,
estabeleceu recomendações que garantem a acessibilidade, por exemplo, a pessoas com
deficiência, em portais do governo brasileiro.
Mais recente é a Estratégia de Governança Digital (EGD)48, instituída em 2016
com o objetivo de orientar as prioridades e projetos de governo digital na Administração
Pública brasileira. A EGD, que compreende os anos de 2016 a 2019, estabelece princípios
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O
documento
completo
está
disponível
em:
<
https://www.governodigital.gov.br/EGD/documentos/revisao-da-estrategia-de-governanca-digital-20162019.pdf>. Último acesso em: 10 dez. 2018.
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para a governança digital, divididos em três eixos: Acesso à Informação, Prestação de
Serviços e Participação Social. Para cada eixo, é previsto o cumprimento de determinados
objetivos estratégicos. Apesar das iniciativas de governo eletrônico não serem novidade,
aqui, vemos que iniciativas de dados abertos são elencadas, pela primeira vez, como
estratégias de governo digital. No documento, são estabelecidos oito princípios para a
governança digital. Quatro dentre eles trazem evidências das dimensões e princípios de
governo aberto. São esses princípios:

(1) Abertura e transparência: o documento diz que dados e informações são
públicos e devem estar disponíveis à sociedade, com a intenção de gerar
benefícios sociais e econômicos;
(2) Compartilhamento de dados: define-se que órgãos governamentais devem
compartilhar dados entre si, no intuito de simplificar processos administrativos
e a prestação de serviços à sociedade;
(3) Participação e controle social: determina-se que cidadãos devem colaborar em
todas as fases do ciclo de políticas públicas e na criação e melhoria de serviços
públicos;
(4) Governo como plataforma: trata o governo como uma plataforma aberta, sobre
a qual setores sociais possam construir aplicações tecnológicas visando a
prestação de serviços, além do desenvolvimento econômico e social.

Destacamos, ainda, pelos propósitos desta pesquisa, no eixo Acesso à Informação,
dois objetivos estratégicos que estabelecem “Fomentar a disponibilização e o uso de
dados abertos” e “Promover a transparência por meio do uso de TICs”; no eixo Prestação
de Serviços, o objetivo que preza por “Compartilhar e integrar estruturas, dados,
processos, sistemas e serviços”; e no eixo Participação Social, o último objetivo que
pretende “Ampliar a participação social no ciclo de vida das políticas e serviços
públicos”. No que tange ao objetivo estratégico que diz “Fomentar a disponibilização e o
uso de dados abertos”, que interessa esse trabalho, a ação apontada para cumprir esse
objetivo é “Publicar bases de dados no Portal Brasileiro de Dados Abertos”, tal qual
podemos ver na figura abaixo.
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Figura 2 – Iniciativa da EGD relacionada à abertura de dados

Fonte: Estratégia de Governança Digital 2016-2019

Evidencia-se que a iniciativa promovida pela EGD em relação aos dados abertos
refere-se à publicação de um maior volume de bases de dados no Portal Brasileiro de
Dados Abertos (dados.gov), com uma meta de 2.200 conjuntos publicados em 2019.
Entretanto, no momento de escrita dessa dissertação, a quantidade de bases de dados
indexadas ao Portal já superava essa quantidade estipulada, em quase três vezes49. Apesar
disso, vemos que a publicação de mais bases de dados é prioridade da governança digital
da Administração Pública brasileira. Não foram encontradas, por outro lado, iniciativas
que prezem pelas outras fases do trabalho com dados abertos, como a melhoria da
qualidade dessas bases de dados e a possibilidade de haver feedbacks e consultas públicas
com a sociedade civil, ou ainda o mapeamento e comunicação com os usuários desses
dados, por exemplo.

49

No dia 18 de dezembro de 2018, o portal dados.gov contava com um volume de 6.317 conjuntos de
dados disponibilizados.
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3.3 Os planos de ação do Brasil na Open Government Partnership

Apesar dos esforços do Governo Federal em relação à promoção da transparência
e do governo digital, a possibilidade de obter acesso a e trabalhar com dados em formato
aberto só é possível após de normas, diretrizes e instruções específicas para os dados
abertos governamentais. Nesse sentido, começamos a ter avanços em 2011. Em virtude
do fato de a aprovação da LAI brasileira ter sido tardia, quando comparada com outros
países, ela passou a prever, também, a disponibilização de dados em formato aberto. O
Brasil, nesse caso, foi o primeiro país do mundo a constar em sua Lei de Acesso a
Informação a possibilidade de solicitação de dados em formato aberto50.
O Brasil acompanhou a tendência mundial e lançou o Portal Brasileiro de Dados
Abertos (dados.gov.br) em 201251. O Portal hospeda links e metadados que direcionam o
usuário para o conjunto de dados procurado, referentes a qualquer órgão público. Os
metadados mais utilizados classificam os conjuntos de dados em relação: aos temas a que
se referem (meio ambiente, segurança, saúde, educação, etc), aos formatos nos quais estão
disponíveis (CSV, RDF, JSON, etc), aos órgãos de origem (Ministério do Meio
Ambiente, Banco do Brasil, Agência Nacional do Cinema, etc), e às licenças que possuem
(Creative Commons, Licença Aberta para bases de dados ODbL, etc). Por ser um
repositório de dados de diversos órgãos e agências, cabe a cada parte reunir, tratar e tornar
seus dados públicos dentro do padrão desejável. Se, antes, os cidadãos interessados em
dados abertos governamentais tinham que buscar estas informações em sites específicos
de cada agência governamental, agora os portais de dados abertos funcionam como
aglutinadores de diversos conjuntos de dados sobre os mais variados temas. Possamai
(2016) mostra que, há anos, órgãos como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), oferecem seus dados em seus portais específicos, apesar de, como outros órgãos,
normalmente publicarem esses dados em formatos e padrões diferentes (POSSAMAI,
2016; MIRANDA, 2011).
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Brasil aprova primeira Lei de Acesso à Informação do mundo que prevê dados abertos. Confira em:
http://dados.gov.br/noticia/primeira-lei-de-acesso-no-mundo-que-preve-dados-abertos. Último acesso em:
10 dez. 2018.
51
Em Possamai (2016), vemos que apesar de a versão final do Portal ter sido lançada em maio de 2012, em
dezembro de 2011 o governo federal já havia lançado uma versão beta do mesmo portal. Mesmo antes, em
2009, o DadosGov reunia em forma de catálogo dados de mais de quarenta órgãos federais. Em um primeiro
momento, o catálogo deteve acesso restrito, sendo disponibilizado para acesso público apenas em 2010.
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O Portal Brasileiro de Dados Abertos conta, atualmente, com 6.270 conjuntos de
dados52 e 32.05953 recursos54. O Portal foi criado a partir de um compromisso estabelecido
no primeiro Plano de Ação55 do país com a OGP, em 2011, sob responsabilidade do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Portais de dados abertos geralmente
organizam suas bases em conjuntos temáticos, que ajudam usuários a filtrar, buscar e
identificar os dados procurados. Estes temas se referem às grandes áreas de formulação
de políticas públicas e programas governamentais, como saúde, educação e cultura. Hoje,
os órgãos que publicam o maior volume de dados abertos no dados.gov.br é o Banco
Central do Brasil (3.103 conjuntos) e o IGBE (416 conjuntos)56.
Além deste, um esforço para incentivar a publicação e uso de dados em formato
aberto foi empreendido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG),
por meio da Instrução Normativa de 2012, com a criação da Infraestrutura Nacional de
Dados Abertos (INDA). A INDA é a primeira iniciativa de criar, na Administração
Pública Federal, os padrões, procedimentos e mecanismos de controle necessários para o
compartilhamento de dados no formato aberto (NEVES, 2013).
Mas, apesar desses avanços do início dos anos 2010, a Política de Dados Abertos
do Poder Executivo Federal brasileiro só é promulgada em 2016, com o Decreto nº 8.777
(BRASIL, 2016), assinado pela ex-presidente Dilma Rousseff, antes de ser afastada do
cargo. Apesar de, segundo Possamai (2016a, p. 207), a LAI já constituir mecanismos que
garantem o acesso aos dados abertos, é apenas com a promulgação do Decreto de 2016
que a questão entrou na pauta do Governo Federal. A importância do Decreto nº 8.777
para a política de dados abertos deve-se a alguns motivos. Primeiro, por meio do Decreto,
um órgão se torna responsável por coordenar a Política de Dados Abertos: o MPOG, por
meio da INDA, que passa a ter uma governança colaborativa, incluindo membros de
diversos órgãos governamentais e membros da sociedade civil. Além disso, o Decreto
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Por conjunto de dados ou base de dados, entende-se um agregado de dados relacionados entre si, por
grupo temático, por exemplo. Cada conjunto de dados pode ter um ou mais recursos. Um exemplo de
conjunto de dado em destaque no Portal Brasileiro de Dados Abertos é o Cadastro Ambiental Rural (CAR),
disponível em: http://dados.gov.br/dataset/cadastro-ambiental-rural. Último acesso em: 13 dez. 2018.
53
Último acesso ao http://dados.gov.br/ em: 10 nov. 2018.
54
Os recursos, por sua vez, são os documentos armazenados nas bases de dados, que podem estar
disponibilizados em diferentes formatos. A base do CAR, por exemplo, exemplificada pela nota de rodapé
nº 27, consta de quatro recursos, em diferentes formatos, contendo recursos sobre Imóveis cadastrados por
município, Imóveis cadastrados por unidade federativa, etc.
55
O primeiro Plano de Ação do Brasil junto à OGP está disponível em:
http://www.governoaberto.cgu.gov.br/no-brasil/planos-de-acao-1/1o-plano-de-acao-do-brasil.
Último
acesso em: 10 nov. 2018.
56
Dados contabilizados em: 10 nov. 2018.
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determina a execução dos Planos de Dados Abertos (PDAs) para todos os órgãos ou
entidades da Administração Pública Federal, bianuais, que devem dispor de indicações
das bases de dados que serão abertas por cada órgão, um cronograma, os responsáveis
pela publicação, e quando dessas bases de dados serão atualizadas, além de processos
para o engajamento de cidadãos, como consultas públicas, para a criação desses PDAs.
O monitoramento da implementação e acompanhamento das iniciativas indicadas
pelos PDAs é de responsabilidade do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral
da União (CGU). Em julho de 2017, concomitantemente ao lançamento dos primeiros
PDAs, o Painel de Monitoramento de Dados Abertos57 foi lançado com o objetivo de
avaliar se os órgãos do Governo Federal têm oferecido as bases de dados prometidas nos
seus PDAs. O Painel mostra que, apesar do Decreto que impõe a criação dos PDAs ser
de 2016, 97 órgãos governamentais ainda estão em fase de construção dos seus Planos e
13 órgãos ainda não têm um PDA. Por outro lado, 120 órgãos têm PDAs publicados e
disponíveis em seus portais. Além disso, o Painel expõe, mensalmente, as bases que foram
publicadas e as que estão atrasadas segundo planejamento indicado pelos PDAs.

57

O Painel está disponível em: < http://paineis.cgu.gov.br/dadosabertos/index.htm>. Último acesso em:
14 dez. 2018.
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Figura 3 – Painel de Monitoramento de PDAs da CGU

Fonte: paineis.cgu.gov.br

Além disso, destacamos que a metodologia da Escala Brasil Transparente (EBT),
criada em 2015 e utilizada pela CGU para avaliar o grau de cumprimento da LAI e de
outros normativos de transparência nos Estados e no Distrito Federal, além de em todos
os municípios do País com mais de 50 mil habitantes, passou por uma alteração em
dezembro de 201858. Pela primeira vez, além da transparência passiva, a EBT passa a
incluir na sua avaliação, ainda, a transparência ativa, sendo a existência de um catálogo
ou inventário de dados abertos um indicador de avaliação da nova metodologia.
Alguns desses avanços sobre a legislação e as iniciativas do governo aberto no
Brasil deveu-se à atuação da Open Government Partnership no país. Foi por meio dos
compromissos assumidos junto à organização, que, por exemplo, o Brasil passou a ter o
Portal Brasileiro de Dados Abertos e a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA).
A organização estabeleceu o princípio de que a existência de uma legislação que garanta
o acesso à informação, além de transparência orçamentária, liberdades civis e
58

A nova metodologia da EBT está explanada em: < http://www.cgu.gov.br/noticias/2018/12/cgu-divulganova-avaliacao-de-transparencia-em-estados-e-municipios-brasileiros>. Último acesso em: 15 dez. 2018.
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possibilidade de haver iniciativas de participação social, são requisitos mínimos para que
um país se torne membro da OGP. Por isso, o Brasil teve a sua LAI promulgada antes de
se tornar um dos países fundadores. Segundo a própria instituição, ela surge com a
finalidade de assegurar compromissos concretos por parte de governos de diversos países
para promover a transparência, participação, combater a corrupção e utilizar tecnologias
digitais para tornar governos mais eficazes e abertos (OPEN GOVERNMENT
PARTNERSHIP, 2012).
É previsto pela Declaração de Governo Aberto, da OGP, que cada país crie Planos
de Ação (PAs) bianuais, nos quais são definidos compromissos para o desenvolvimento
do governo aberto em determinado país, priorizando as áreas nas quais precisa se
desenvolver. Sendo assim, os Planos refletem os contextos particulares dos países
membros da OGP. Os Planos devem, também, ser criados de forma colaborativa com
organizações da sociedade civil, membros da esfera acadêmica e cidadãos interessados
em participar do estabelecimento dos compromissos do país perante à OGP. Neves (2013)
explica, por exemplo, que, apesar da elaboração do primeiro plano (2011-2012) ter
recebido pouca participação da sociedade, para a criação do segundo plano (2013-2014),
a CGU constituiu um grupo de trabalho com a Secretaria-Geral da Presidência da
República (SGPR) e com dez organizações da sociedade civil. Além disso, houve um
debate virtual pelo Portal e-Democracia para qualquer indivíduo ou organização pudesse
sugerir compromissos (NEVES, 2013).
Sendo assim, desde 2011, o Brasil conta com quatro Planos de Ação junto à OGP.
Em cada Plano são afirmados compromissos relacionados a diferentes objetivos e áreas
temáticas priorizadas pelo país. Além dos compromissos, os PAs estabelecem
cronogramas e os órgãos e instituições responsáveis por cada um desses compromissos.
Caso um compromisso não seja cumprido no tempo previsto pelo PA, ele normalmente é
reassumido no plano seguinte. A quantidade de compromissos também varia de acordo
com o plano: o primeiro plano do Brasil consta de 33 compromissos, o segundo, 52, o
terceiro, 16, e o quarto, 11. O objetivo desta exploração foi o de compreender a quais
temas e princípios se referem às práticas de governo aberto no Brasil. Além disso,
empreendemos uma distinção entre as metas e os tipos de iniciativas que são
determinados pelos Planos. Para isso, categorizamos os 112 compromissos encontrados
nos quatro PAs do Brasil junto à OGP e identificamos os objetivos e metas aos quais se
referem. São eles:
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Figura 4 – Objetivos dos compromissos assumidos nos quatro Planos de Ação do Brasil na OGP

Fonte: Elaboração própria

De modo geral, vemos que os principais objetivos dos compromissos dos quatro
Planos de Ação são associados à Transparência, Participação e Governo Digital, pela
quantidade e ocorrência em todos os Planos analisados. Ao contrário do que vimos no
primeiro capítulo, no qual se constatou que as principais dimensões que constituem
programas e iniciativas de governo aberto serem o de Transparência, Participação e
Colaboração, aqui, vemos que, na prática, este último recebe pouca atenção das iniciativas
idealizadas e empreendidas no Brasil. Além disso, vemos que, sobretudo no segundo e
quarto planos, a implementação do governo aberto no Brasil não esteve restrita à tríade
clássica, mas, também, a iniciativas relacionadas a diferentes áreas de atuação
governamental como o Meio Ambiente, Direitos Humanos, Saúde, Educação e Combate
à Corrupção. Além da distinção por essas distintas dimensões de governo aberto,
sugerimos, também, uma análise dos tipos de iniciativas às quais se referem o programa
de governo aberto no Brasil, exibidas no gráfico abaixo.
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Figura 5 – Tipos de iniciativas encontrados nos Planos de Ação do Brasil na OGP

Fonte: Elaboração própria

De modo geral, vemos que, nos dois primeiros planos, a maioria dos projetos
empreendidos tratavam-se de formar gestores públicos e cidadãos em questões
relacionadas ao governo aberto com cursos, palestras, eventos e pesquisas destacadas na
categoria Pesquisa ou Formação. Além disso, nos dois primeiros planos recebem atenção
ações para introduzir Ferramentas Digitais na Administração Pública, como portais e
aplicativos. Também só aparecem nos dois planos iniciais os objetivos relacionados à
Estrutura Tecnológica, como a implementação de softwares, padrões e ferramentas
digitais. Entretanto, os dois últimos planos evidenciam que, de 2015 até os dias de hoje,
as iniciativas que predominam aqui referem-se à Publicação de Dados. São essas as
iniciativas que preparam bases de dados em órgãos governamentais e obrigam que
determinadas bases sejam publicadas e se tornem acessíveis aos cidadãos.
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De modo mais específico, as análises dos quatro PAs evidenciam que eles tratam
de:
Primeiro Plano: aqui, quando avaliamos os dados expostos nas Figuras 4 e 5,
vemos que o primeiro Plano de Ação, apresentado em 2011, tratou, principalmente, de
iniciativas de Pesquisa ou Formação (seminários, encontros, cursos, conferências e
pesquisas), referentes à Transparência, Participação e Governo Digital. Exemplos disso
são os compromissos como: a oferta de curso a gestores públicos sobre a Lei de Acesso
à Informação, a realização de um Congresso Nacional sobre Transparência, um Seminário
Nacional sobre Participação Social, a elaboração de uma cartilha sobre acesso à
informação, um Encontro Nacional de Dados Abertos e a realização de uma pesquisa para
a identificação de demandas sociais por informações públicas. Além desses
compromissos, o primeiro PA previu a implementação ou melhoria de Ferramentas
Digitais. É o caso dos objetivos que pretendem: melhorar o Portal da Transparência e o
sistema de Ouvidorias digitais, criar um Portal de Dados Abertos e um Portal de Serviços
Públicos. Como esse foi o primeiro conjunto de compromissos estabelecidos para a
implementação do governo aberto no Brasil, o Plano também constou da instalação de
uma Estrutura Tecnológica na Administração Pública Federal, por meio de compromissos
como a criação de um Data Warehouse para o Portal da Transparência (estrutura que
garante o armazenamento e a integração entre dados do Portal da Transparência e Portal
de Dados Abertos). Aqui, também, ainda que de modo incipiente, surgem as primeiras
metas voltadas para a Publicação de Dados: o Plano previu a confecção de um Catálogo
de Dados, a partir do mapeamento e catalogação de dados abertos que já eram
disponibilizados, e a publicação de dados do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos
de Repasse, com informações sobre a transferência de recursos financeiros. Por fim, este
Plano também investiu em iniciativas de mudança ou introdução de novos Processos
Administrativos, como: a melhoria do processo de compras, a contratação de serviços
relacionados à tecnologia da informação e a implementação de um Cadastro Nacional de
Empresas.
Segundo Plano: este plano apresentou a maior quantidade de compromissos, no
total, 52. Esses compromissos se referem também a uma maior variedade de metas e
objetivos. Semelhante ao primeiro PA, há o fato de a maioria das iniciativas se referirem
à Transparência, Participação e ao Governo Digital. Quanto aos tipos de iniciativas,
formam maior volume os compromissos assumidos sobre Pesquisa ou Formação,
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Processos Administrativos e Publicação de Dados, seguidos das iniciativas de
Ferramentas Digitais. Aqui, aparecem pela primeira vez compromissos voltados para o
Monitoramento de Políticas Públicas, como a criação de fóruns de discussão sobre
políticas públicas e a implementação de uma metodologia de monitoramento do Plano
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN). Este é também o último
plano investe ainda em iniciativas de Estrutura Tecnológica, e em menor quantidade em
relação ao primeiro. O único compromisso que previu implementar ou melhorar a
Estrutura Tecnológica foi o Projeto Cidades Digitais, que teve o objetivo de implementar
uma infraestrutura de conexão à internet em municípios, com o apoio de órgãos públicos
locais. Ademais, a partir deste plano, todos os demais contam com uma quantidade
significativa de iniciativas relacionadas à Publicação de Dados, principalmente, em
formato aberto. Aqui, vemos que além da publicação, os compromissos também
estimaram a criação de bases de dados ainda não existentes, como a base de dados da
Marinha do Brasil, ou a adequação ao formato aberto em bases de dados já existentes,
como os dados educacionais que já eram oferecidos pelo Ministério da Cultura,
entretanto, em outros formatos. As Ferramentas Digitais propostas pelo segundo plano
ainda se referem ao Portal da Transparência (dessa vez, são previstas melhorias à
acessibilidade), à criação de um sistema de coleta e armazenamento de informações
relacionadas à Lei Maria da Penha e à criação de sistemas de implementação de consultas
públicas. Esse é o único caso que contém iniciativas relacionadas ao objetivo de fomentar
os Direitos Humanos, como: a criação de um Sistema de Promoção de Igualdade Racial
e a reformulação de Programas de Proteção a Pessoas Ameaçadas. Combate à Corrupção
e Justiça Aberta também são temas que só aparecem neste Plano. No que tange à
corrupção, são previstos compromissos de ações para o fortalecimento da AGU, a
intensificação de procedimentos de investigação e coleta de informações sobre o
patrimônio público e a contratação de advogados públicos especializados no tema.
Quanto à Justiça Aberta, um compromisso, que foi implementado, teve como intenção a
estruturação e publicação de dados, em formato aberto, oriundos do setor Judiciário. Por
fim, o segundo Plano do Brasil na OGP tratou de questões relacionadas à Saúde e
Educação, como o fortalecimento do sistema nacional de auditorias do SUS, a melhoria
da prestação de serviços públicos de saúde no âmbito do SUS e a melhoria da
transparência da política educacional brasileira. As metas predominantes, entretanto,
como vimos, continuam sendo a Transparência, Participação e o Governo Digital. Sobre
as iniciativas de Transparência, há um destaque para: a implementação do Programa
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Brasil Transparente, que previu o desenvolvimento de ações no âmbito municipal e
estadual pelo país, a formação de gestores públicos, dessa vez, de estados e municípios,
sobre questões relacionadas à transparência, e a criação de ferramentas para fortalecer a
transparência fundiária, como a garantia do acesso às informações sobre a gestão de terras
do território nacional. Quanto à Participação, destacamos o compromisso que criou uma
metodologia para incrementar a participação social na elaboração do orçamento público
federal, a implementação de um sistema que gerencia as demandas oriundas de
movimentos sociais encaminhadas ao Governo Federal e a realização de consultas
públicas sobre obras realizadas para a Copa do Mundo de 2014. Iniciativas que fortalecem
o Governo Digital, por fim, são os compromissos voltados para o uso de ferramentas
digitais em governos municipais, por meio do Projeto Cidades Digitais, e a
implementação de um sistema de gestão da informação interna ao Ministério da Defesa.
Terceiro Plano: os temas predominantes continuam sendo Transparência e
Participação, como ocorre nos quatro planos. Quanto aos compromissos assumidos com
o objetivo de melhorar a Transparência, tem-se o estímulo à elaboração de estratégias
para a transparência ativa, sobretudo, na Publicação de dados abertos, inclusive de temas
como o sistema prisional, e melhorar as respostas dos órgãos governamentais aos pedidos
de acesso à informação. Aqui, aparecem dois compromissos relacionados à Colaboração,
apontado pela literatura como uma das principais dimensões do governo aberto. Nesse
sentido, as iniciativas colaborativas apontadas pelos compromissos assumidos neste
terceiro Plano de Ação foram: a criação de normas, ferramentas, capacitações, guias e
práticas para um Parlamento Aberto, contando com a atuação de cidadãos, parlamentares,
servidores públicos e outras setores sociais; e, de modo similar, a introdução de práticas
de governo aberto em níveis subnacionais, como os governos municipais e estaduais,
contando, mais uma vez, com a colaboração de diferentes setores e partes interessadas.
Esses são também compromissos de Pesquisa e Formação, que pretendem mapear
ferramentas já existentes, além de elaborar e capacitar gestores públicos e partes
interessadas sobre práticas governo aberto, nos governos e parlamentos. Como no
segundo Plano, iniciativas que se referem à Publicação de Dados têm expressão
significativa entre os tipos de iniciativas assumidas nos compromissos. Esses
compromissos, junto à priorização de um objetivo estratégico voltado para a publicação
de mais bases de dados no Portal Brasileiro de Dados Abertos, da Estratégia de
Governança Digital do Governo Federal, como vimos no tópico passado deste capítulo,
indicam que o Estado brasileiro está comprometido, atualmente, com um processo de
94

publicação de um grande volume de bases de dados. Essas iniciativas, entretanto, não
garantem uma preocupação com a qualidade dos dados publicados, e, sim, apenas com a
liberação de dados ao público. O tipo de Ferramentas Digitais apontadas por este plano
também é outro. Em vez da criação ou melhoria de portais, desta vez, essas ferramentas
integram e aplicam padrões abertos às informações e às ferramentas já existentes da
Administração Pública. Em relação aos temas presentes neste plano, pela primeira e única
vez, aparece, aqui, uma iniciativa relacionada à Proteção de Dados Pessoais. A iniciativa
prevê que solicitantes da Lei de Acesso à Informação tenham seus dados pessoais
protegidos, com o objetivo de garantir a neutralidade no fornecimento das informações.
Quarto Plano: Na medida em que iniciativas de governo aberto vão se instalando
no Estado Brasileiro, a quantidade de iniciativas de Pesquisa e Formação diminuem,
resultando de apenas dois compromissos. Um deles é voltado à formação de servidores
públicos para o fomento da Colaboração e de práticas colaborativas de gestão. Isso
demonstra, junto à baixa quantidade de iniciativas colaborativas previstas nos PAs, que
esta dimensão do governo aberto ainda não está estabelecida no Brasil. Além disso, a
partir deste plano, vemos que as iniciativas que antes foram previstas para o Governo
Federal passam a ser aplicadas, também, a níveis de governo subnacionais. Aqui, referemse aos governos municipais e estaduais as ações de Colaboração e de Transparência deste
plano: o desenvolvimento de iniciativas colaborativas de governo aberto em estados e
municípios e uma página dedicada às solicitações de acesso à informação pela LAI nos
entes subnacionais, respectivamente. Um tema que ganha destaque neste plano é o Meio
Ambiente: quatro iniciativas são desenhadas para aumentar a participação, o controle
social e a transparência nas questões ambientais, como é o caso do compromisso que
prevê ações de transparência e controle social no processo de reparo da região de Mariana,
devido ao rompimento de barragens. Outro tema que aparece apenas neste plano é o da
Ciência Aberta, que prevê a gestão aberta de dados científicos no Brasil. Argumentamos
aqui, que essa meta, junto com os compromissos assumidos pelos últimos dois planos em
relação à Justiça Aberta, ao Parlamento Aberto e à Proteção de Dados Pessoais, apontam,
ainda que em baixo volume, para a instauração de uma cultura de dados no Estado
brasileiro.

3.4 Os Planos de Dados Abertos
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Além dos Planos de Ação do Brasil na OGP, voltados às iniciativas de governo
aberto, este capítulo tem como objetivo avaliar os principais documentos relacionados às
iniciativas de dados abertos no país: os Planos de Dados Abertos (PDAs) do Governo
Federal brasileiro. A criação de PDAs foi sugerida pelo 2º Plano de Ação da OGP, que
traçou como compromisso institucionalizar a abertura de dados pela Administração
Pública brasileira, inclusive, estabelecendo prazos e responsáveis por cada etapa da
abertura, tornando possível, assim, o controle externo sobre o cumprimento dessas etapas
de abertura.
Sendo assim, desde 2016, a Administração Pública Federal foi obrigada a publicar
seus PDAs, por todos os órgãos governamentais, com periodicidade bianual, no intuito
de fortalecer a transparência ativa e a gestão da informação governamental (POSSAMAI,
2016). Entre os elementos que compõem os PDAs, estão: um panorama sobre o cenário
institucional do órgão, os objetivos gerais e específicos de cada Plano, a definição dos
dados que serão abertos, a estratégia para abertura dos dados, a governança dos dados no
órgão, as estratégias de comunicação e participação social, o monitoramento e controle
da qualidade dos dados e a seleção das bases de dados para abertura.
Nos PDAs, os órgãos traçam metas, com prazos estabelecidos e responsáveis
indicados, em cada órgão, para todas as etapas de publicação de dados. Precedentes aos
PDAs, antes de 2016, a INDA já havia publicado uma Cartilha de Instruções Técnicas
para a Publicação de Dados59, em 2012, com instruções básicas sobre o que são dados
abertos e como publicá-los. Em seguida, o Ministério do Planejamento lançou o Manual
para Elaboração de Planos de Dados Abertos60, em 2013, que serve como um guia para a
criação dos PDAs de cada órgão e é baseado na própria experiência da criação do PDA
do Ministério. O Manual prevê que os órgãos construam seus planos de forma
colaborativa, envolvendo outras partes interessadas nesses dados que serão publicados,
de acordo com cada Plano. Além deste Manual, em 2015, foi criado o Kit Dados
Abertos61, que compreende um conjunto de documentos que explicam as atividades,
processos, ferramentas e etapas para a elaboração, implementação e execução dos PDAs.

59

A Cartilha está disponível em: http://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos. Último
acesso em: 01 jan. 2019.
60
O
Manual
está
disponível
em:
file:///C:/Users/Home/Downloads/manual_elaboracao_plano_dados_abertos.pdf. Último acesso em: 01
jan. 2019.
61
O Kit está disponível em: http://kit.dados.gov.br/. Último acesso em: 01 jan 2019.
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Na seção anterior deste capítulo, realizamos uma análise sobre os compromissos
assumidos pelo Brasil junto à uma organização multilateral Open Government
Partnership, por meio da avaliação dos Planos de Ação do país. Desta vez, a análise recai
sobre os PDAs mais recentes publicados pelos órgãos da Administração Pública Federal
Direta. A análise semântica seguinte, exibida na figura abaixo, corresponde a uma Análise
de Similitude do conteúdo de 25 PDAs realizada pela interface para o pacote estatístico
“R” chamada Iramuteq. Por meio dessa análise, produzimos clusters de proximidade entre
os termos que mais se repetem em todos os PDAs analisados.
De cada PDA, foram selecionados os seguintes tópicos para análise: objetivos
(gerais e específicos), governança dos dados no órgão, estratégias de comunicação e
participação social, estratégia para abertura dos dados e governança dos dados. O cenário
institucional de cada órgão e a definição de dados a serem abertos foram retirados dessa
análise. Isso porque, enquanto a avaliação do cenário institucional diz respeito a um
contexto específico de cada um desses órgãos, a definição de dados a serem abertos não
colabora com o objetivo desta etapa da dissertação, que é o de compreender o
direcionamento geral da política de dados abertos do Governo Federal. Sendo assim,
temos a intenção, com essa etapa, de compreender quais são os objetivos e diretrizes
gerais da Política de Dados Abertos do Governo Federal brasileiro, a partir das atividades,
estratégias e objetivos traçados por estes documentos.
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Figura 6 – Análise semântica dos 25 Planos de Dados Abertos

Fonte: Elaboração própria
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O resultado exibido pela figura acima mostra que decorre da análise semântica
dos PDAs oito clusters de palavras. São eles:


O cluster central, no qual se encontra a maior quantidade de repetições dos termos
“dado”, “aberto” e “informação”. Próximo desses vocábulos principais está a
“transparência”, demonstrando que este é um princípio ou objetivo fortemente
associado às iniciativas de abertura de dados, além de “eficiência”, “uso”,
“utilização” e “usuário”. Daqui, vemos que além da publicação, os PDAs pensam
também na utilização desses dados por terceiros;



No topo da imagem, forma-se um cluster relacionado aos possíveis usuários de
dados abertos governamentais no Brasil, tal qual foram pensados pelos planos
analisados. Forma-se, aqui, uma nova comunidade que aproxima “público” e
“participativo” de “academia”, “servidor” e “imprensa”. Vemos, assim, que essas
são as três partes interessadas consideradas pelos planos de abertura no Brasil;



À direita, percebemos que o princípio da “participação” também é evocado nos
PDAs. Apesar de não aparecer com tanta frequência (tamanho) e não estar tão
próximo dos termos “dado” e “aberto”, quando comparado com a “transparência”,
a participação aparece aqui relacionada aos vocábulos “fomentar”, “colaborativo”
e “social”. Depreendemos daqui, também, que o componente participativo é um
princípio almejado pela política de dados abertos brasileira;



Continuamos a análise em sentido horário, vemos que os PDAs evocam, também
o “princípio” da “publicidade”;



Um objetivo estipulado para os programas de abertura governamentais, além da
“transparência”, “participação” e “publicidade”, é, também, o de “estimular” a
“interoperabilidade” na gestão pública;



A interação e comunicação com os usuários de dados abertos mais uma vez é
pensada nos dois próximos clusters de análise, com a intenção de estabelecer um
“canal” de “comunicação e de “publicar”, “informar” e “comunicar”;



Enfim, quando se olha para os benefícios deste programa de abertura relacionadas
ao setor público, os PDAs tratam de “cidadão”, “serviço”, “demanda” e
“inovação”.

99

Em resumo

Ao longo deste capítulo, avaliamos o estado das políticas de governo aberto e dados
abertos do Estado brasileiro. Primeiro, passamos pelos antecedentes do governo aberto e
vimos quais são os marcos legais e as ações governamentais que, desde a Constituição de
1988, garantem a abertura de informações governamentais, a transparência ativa e
passiva, e práticas de governo digital. Entre esses marcos legais, destaca-se a Lei de
Acesso à Informação, que, no Brasil, foi a primeira do mundo a garantir o pedido de
acesso a informações governamentais em formato aberto.
Em seguida, classificamos os quatro Planos de Ação do Brasil na OGP. Vimos que,
em primeiro lugar, em relação às metas dessas iniciativas, o país se comprometeu a
empreender ações relacionadas à Transparência e à Participação, recorrentes em todos os
planos. Em vez de Colaboração, como sugere a bibliografia sobre governo aberto, vemos
que, no Brasil, o governo aberto também compreende iniciativas de Governo Digital,
sendo o terceiro tema mais recorrente na nossa análise. Em seguida, aparecem outros
temas como Meio Ambiente, Combate à Corrupção, Saúde, Educação e Direitos
Humanos. Em relação aos tipos de iniciativas previstas por esses planos, temos,
principalmente, nos dois primeiros planos, estratégias relacionadas à Pesquisa e
Formação, sobretudo, de gestores públicos, e o incremento de Ferramentas Digitais como
a criação e melhoria de portais. Nos dois últimos planos, mais recentes, são mais
volumosas as iniciativas que se referem à Publicação de Dados.
Também se destinam à sistematização da publicação de dados pelos órgãos
públicos da Administração Pública Federal os Planos de Dados Abertos (PDAs). A última
seção deste capítulo avaliou o conteúdo desses planos para concluir que, assim como na
análise precedente, “transparência”, “participação” e “publicidade” são princípios mais
recorrentes nos planos do que colaboração, que só aparece, na verdade, de modo
secundário. Pela análise semântica dos PDAs, também é possível sugerir que, entre os
benefícios esperados ao setor público está o incremento da “interoperabilidade”, da
“inovação” e dos “serviços”, enquanto espera-se que os usuários desses dados sejam os
próprios “servidores”, além da “imprensa” e da “academia”.
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CAPÍTULO 4 - APROPRIAÇÃO DOS DADOS ABERTOS GOVERNAMENTAIS:
USUÁRIOS, USOS E EFEITOS ESTIMADOS NO BRASIL

No capítulo passado, vimos quais são os objetivos, prioridades e avanços na
legislação e na política brasileira de governo aberto e dados abertos governamentais. Se,
por um lado, são evidentes os recentes avanços do Governo Federal em relação à abertura
do Estado, por outro lado, pouco se sabe sobre os usuários e os usos que são feitos desses
dados.
Usuários de dados abertos podem ter diversos perfis e interesses, e utilizar esses
dados com propósitos distintos. Normalmente, aponta-se que profissionais como
jornalistas, pesquisadores, programadores, ativistas, gestores públicos, empresários e
membros de organizações sem fins lucrativos possam incorporar o uso de dados abertos
oriundos de órgãos governamentais nos seus trabalhos para tomar decisões, empreender
análises, escrever reportagens jornalísticas, pesquisas científicas e criar visualizações
orientadas por dados, por exemplo.
O objetivo deste capítulo, então, é o de mapear e compreender quem são os
usuários de dados abertos governamentais no Brasil, quais são os usos que se faz desses
dados e quais são as maiores barreiras e desafios encontrados no trabalho com esses
dados. Por fim, estimamos os seus possíveis efeitos e benefícios para a vida social,
política, econômica e democrática do país. Este capítulo se estrutura da seguinte maneira:
na primeira seção, tratamos dos procedimentos metodológicos utilizados para empreender
esta etapa da pesquisa empírica; em seguida, apresentamos quem são os usuários de dados
abertos governamentais no Brasil, as suas características demográficas e os padrões de
uso identificados nesta pesquisa. O terceiro tópico deste capítulo estima os efeitos
decorrentes desses usos, tais quais foram identificados na seção anterior. A última seção,
enfim, elenca os principais desafios e barreiras associadas ao uso de dados abertos no
Brasil.
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4.1 Procedimentos metodológicos

A segunda fase do estudo empírico desta dissertação trata do mapeamento e
análise dos usos de dados abertos governamentais no Brasil. Esta etapa da pesquisa
compreende um esforço maior do Grupo de Trabalho em Transparência e Dados Abertos
do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital (INCT.DD). Após
duas reuniões do Grupo, nas quais participaram pesquisadores e pesquisadoras de
diversas instituições do país, estabeleceu-se como uma das prioridades de estudo o
mapeamento e identificação de usuários de dados abertos no país, já que nenhuma
pesquisa realizada no Brasil identificou antes esses usuários. Além disso, vimos que esta
é uma demanda do próprio Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União
(CGU), que tinha representantes presentes na primeira reunião do Grupo, que aconteceu
em Brasília, em novembro de 2017, quando o projeto de pesquisa que orientou esta
dissertação estava em fase de aprimoramento. Na segunda reunião do Grupo, em
Salvador, em setembro de 2018, identificamos que os pesquisadores interessados neste
eixo de pesquisa do INCT.DD seriam: a autora desta dissertação e o Centro de Estudos
em Comunicação, Tecnologia e Política (CTPol), da Universidade de Brasília,
coordenado pelo professor Sivaldo Silva, que colaborou com esta etapa da pesquisa.
Para mapear os usuários e qualificar os tipos de uso que fazem desses dados no
Brasil, empregamos dois procedimentos metodológicos. O primeiro, de caráter
quantitativo, buscou levantar dados por meio de uma survey realizada e aplicada com
usuários de dados abertos (o questionário completo está disponibilizado no Anexo 1). O
questionário foi dividido em três etapas: primeiro, realizamos um levantamento de dados
demográficos dos usuários (faixa etária, renda, gênero, escolaridade, região do país e cor
da pele) e posição no seu trabalho (onde trabalha, cargo que ocupa). Segundo, avaliamos
a experiência do participante da pesquisa com o uso de dados abertos governamentais (se
já utilizou ou não, nível de conhecimento no tema, nível de conhecimento em linguagens
de programação, importância do uso de dados abertos para o trabalho e periodicidade do
uso). Todos os participantes da pesquisa que responderam “Não” à pergunta “Você já
utilizou dados abertos governamentais alguma vez?” foram eliminados da amostra, de
modo que garantimos que todos os participantes já tivessem sido, pelo menos uma vez,
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usuários primários62 de dados abertos governamentais. A terceira etapa do questionário,
enfim, propôs-se a qualificar o uso e estimar os efeitos esperado desses usos. Para isso,
perguntamos aos entrevistados as suas finalidades e objetivos ao utilizar dados abertos,
os temas das bases de dados que lhes interessam, e as barreiras que encontram no seu
trabalho ou na sua organização para o uso. As respostas oferecidas pelo questionário
foram depreendidas da literatura sobre barreiras e usos de dados abertos, muitas delas
revisadas no 2º Capítulo desta dissertação. No fim do questionário, pedimos a indicação
de um link para a iniciativa ou projeto realizado com dados abertos governamentais.
A amostragem do questionário não é probabilística. Para a coleta dos dados, o
questionário foi aplicado de duas maneiras. Em um primeiro momento, foi compartilhado
em duas plataformas digitais (Facebook e Twitter), no perfil pessoal da pesquisadora e
no perfil institucional do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia
Digital. Além disso, foi compartilhado nos grupos do Whatsapp, Facebook e Telegram
chamados “Dados Abertos Brasil”, formados por participantes interessados no tema,
oriundos de diferentes ocupações profissionais e setores sociais. Em um segundo
momento, a pesquisadora participou do III Encontro Brasileiro de Governo Aberto. O
evento aconteceu em São Paulo, nos dias 4 e 5 de dezembro de 2018 e reuniu participantes
de diversas áreas interessadas em governo aberto, como gestores públicos, representantes
do setor privado, pesquisadores, jornalistas, ativistas e membros de organizações do
terceiro setor. A autora desta dissertação participou, nos dois dias de evento, em quatro
sessões relacionadas ao tema deste trabalho, e sugeriu, para outros participantes que
tivessem interesse, que respondessem a este questionário. A pesquisa ficou disponível aos
participantes durante duas semanas, entre os dias 28 de novembro e 12 de dezembro de
2018. Ao todo, foram coletadas 84 respostas. Participantes que alegaram nunca ter
utilizado dados abertos governamentais foram eliminados e a amostra final foi composta
por N= 81 participantes.
Para além deste questionário, para analisar qualitativamente o uso de dados
abertos governamentais, destacamos também a importância de examinar fatores internos
e específicos das organizações que utilizam dados abertos, além de avaliar, de modo mais
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Realizamos, aqui, uma distinção entre usuários primários e secundários de dados abertos governamentais.
Enquanto os primeiros são aqueles que consultam e trabalham com as bases de dados brutas, de modo como
foram ofertadas pelos órgãos governamentais, normalmente, para produzir aplicativos, visualizações,
pesquisas, etc, os usuários secundários são aqueles que acessam, por sua vez, estes produtos e iniciativas.
O questionário aplicado por este trabalho teve a intenção de coletar dados referentes aos usuários primários
de OGD no Brasil.
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detalhado, experiências concretas de uso, como os processos de coleta, tratamento e
compartilhamento de bases de dados públicos. Esses dados não foram levantados pelo
questionário aplicado. Por isso, realizamos, também, entrevistas semiestruturadas com
representantes dos principais setores que utilizam dados abertos no país, também
conhecidos como partes interessadas (stakeholders). Esses setores foram identificados na
literatura especializada no tema (Gonzalez-Zapata e Heeks, 2015; Safarov, Meijer e
Grimmelikhuijsen, 2017), como vimos no 2º Capítulo desta dissertação, e também nos
resultados parciais do questionário descrito acima.
Vimos que, no Brasil, assim como em outros países, são, normalmente, jornalistas,
gestores

públicos,

programadores,

ativistas,

membros

de

organizações

não

governamentais e pesquisadores quem utiliza dados abertos governamentais. Sendo
assim, mapeamos e selecionamos um representante de cada um destes setores que tenha
trabalho reconhecido com uso de dados no Brasil para aplicar as entrevistas. A seleção
dos entrevistados foi realizada de acordo com o conhecimento das iniciativas conduzidas
pela pesquisadora ou pela indicação de outro entrevistado (técnica conhecida como “bola
de neve”). As entrevistas foram aplicadas ao longo do mês de dezembro de 2018 e foram
conduzidas presencialmente, via Skype ou Hangouts. A duração das entrevistas variou
entre vinte e cinquenta minutos. Os entrevistados estão descritos na tabela abaixo e todas
as entrevistas estão transcritas, na íntegra, nos Anexos 2, 3, 4, 5 e 6.
Tabela 6 – Participantes das entrevistas semiestruturadas
Nome

Categoria

Onde trabalha

Cargo

Aureliano
Vogado Júnior

Gestor Público

Ministério da
Transparência e
Controladoria Geral
da União (CGU)

Diretor de
Governo Aberto

Natália Mazzote

Organização
não
Governamental

Open Knowledge
Foundation Brasil

Diretora

Cecília do Lago

Jornalista

Estadão

Jornalista de
dados

Álvaro Justen

Programador e
ativista

Brasil.IO

Criador e
programador
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Wagner Oliveira

Pesquisador

FGV DAPP

Pesquisador

Fonte: Elaboração própria

4.2 Usuários
Os dados coletados no questionário aplicado por este estudo sugerem que os
usuários de OGD têm, como faixa etária proeminente, as idades entre 30 e 34 anos, com
25,9% da amostra (N=21), seguido da faixa etária de 25 a 29 anos, que obteve 22,2% das
respostas (N=18). Em seguida, 19,7% os participantes da pesquisa declararam ter entre
35 e 39 anos (N=16) e 17,2%, entre 20 e 24 anos (N=14). Os demais participantes,
portanto, têm acima de 40 anos (N=12).
Do total, aproximadamente 68% da amostra (N = 55) se identifica com o gênero
masculino e 30% (N = 25), com o feminino. Uma pessoa declarou não se identificar com
nenhum dos dois gêneros. Os participantes também autodeclararam sua identificação com
uma cor. A amostra é composta por 72,8% de participantes que se identificam com a cor
branca (N=59), 17,3%, parda (N=14), 4,9%, preta (N=4), 2,5% amarela (N=2) e 2,5%
preferiu não declarar a cor da pele (N=2).
Figura 7 – Cor da pele dos entrevistados

Fonte: Elaboração própria

Quanto à renda mensal familiar, 40,7% da amostra declarou receber entre
R$3.150,00 e R$7.880,00 (N=33), 25,9%, entre R$7.880,00 e R$15.760,00 (N=21);
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22,2%, acima de R$15.760,00 (N=18); 6,2%, entre R$1.576,00 e R$3.152,00 (N=5) e,
enfim, 4,9%, abaixo de R$1.576,00 (N=4).
Em relação ao nível de escolaridade máximo atingido, 51,9% indicou ter pósgraduação completa (N=42), 18,5%, ensino superior completo (N=15), 14,8%, ensino
superior incompleto ou em curso (N=12), 13,6%, pós-graduação incompleta ou em curso
(N=11) e 1,2%, ensino médio completo (N=1).
Figura 8 – Maior nível de escolaridade atingido pelos entrevistados

Fonte: Elaboração própria

Além disso, 44,4% dos participantes da entrevista moram no Sudeste (N=36),
28,4%, no Nordeste (N=23), 13,6%, no Centro-Oeste (N=11), e 13,6%, no Sul (N=11).
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Figura 9 – Usuários de dados abertos por regiões do país

Fonte: Elaboração própria

Os participantes também declararam quais são as suas ocupações profissionais.
Como outros estudos sobre usuários de dados abertos governamentais sugerem, no Brasil,
essas partes interessadas também são jornalistas, pesquisadores, programadores, gestores
públicos e membros de organizações não governamentais (GONZALEZ-ZAPATA,
HEEKS, 2015; SAFAROV, MEIJER, GRIMMELIKHUIJSEN, 2017). Na nossa amostra,
22,2% dos entrevistados declarou ser pesquisador(a) (N=18), 19,7%, programador(a) ou
desenvolvedor(a) (N=16), 14,8%, gestor(a) público(a) (N=12), 14,8%, cientista de dados
(N=12), 13,5%, jornalista (N=11), 7,4%, membro de organização não governamental
(N=6), 3,7%, ativista (N=3), 1,2%, empresário(a) ou empreendedor(a) (N=1) e 2,4%
declarou desempenhar outras profissões (N=2). Os dados coletados pelo questionário
aplicado aos usuários de dados abertos governamentais no Brasil também nos permitiram
identificar onde os participantes da nossa pesquisa trabalham. Algumas organizações,
órgãos e instituições do país que utilizam dados abertos, portanto, estão descritas na
imagem abaixo.
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Figura 10 – Partes interessadas em dados abertos governamentais no Brasil

Fonte: Elaboração própria

Quando perguntados sobre o nível de conhecimento com o tema dados abertos
governamentais, 43,2% dos entrevistados afirmou ter um nível mediano (N=35), 29,6%,
um nível alto (N=24), 16%, um nível muito alto (N=13), 6,2%, muito baixo (N=5) e 4,9%,
baixo (N=4). Enfim, são maioria os entrevistados que possuem, por si mesmos ou porque
trabalham diretamente com colegas com grande competência, conhecimentos avançados
em programação e conseguem, por exemplo, criar um software ou um aplicativo por conta
própria (74% da amostra).

4.3. Padrões de uso

Perguntamos aos participantes da pesquisa quais eram os produtos, ferramentas
ou iniciativas que o entrevistado ou a organização na qual trabalha já realizou com o uso
de bases de dados públicos. Cada participante poderia marcar mais de uma opção, de
acordo com a sua experiência de uso com os dados. Vimos que a realização de uma
pesquisa, compreendida aqui como pesquisa acadêmica, estudo ou levantamento foi a
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ação mais recorrente entre os usuários de dados abertos (N=69). Em seguida, estes
usuários utilizaram APIs para desenvolver ou melhorar portais e aplicativos (N=57). Os
participantes da pesquisa indicam que, em terceiro lugar, a iniciativa mais recorrente com
o uso desses dados foi a criação de uma visualização de dados (N=46). Essas
visualizações, como veremos, podem ser utilizadas, enfim, para a criação de uma
ferramenta específica, para o acompanhamento de indicadores de gestão, ou até mesmo
para embasar pesquisas e reportagens jornalísticas. Fiscalizar o governo (N=35) aparece
em terceiro lugar, seguido da criação ou melhoria de um serviço (N=32). Por fim, os usos
de dados abertos governamentais no Brasil, tal qual foram aferidos por esta pesquisa,
destinam-se à melhoria de uma base de dados, para que possa ser melhor utilizada pelo
usuário que a tratou, ou ainda compartilhada com outros usuários (N=27). Os resultados
estão dispostos no gráfico abaixo.

Figura 11 – Produtos e iniciativas realizadas por meio do uso de bases de dados públicos

Fonte: Elaboração própria

O trabalho de usuários de dados abertos governamentais também pode estar
relacionado a áreas específicas da atuação governamental. Assim como no Portal de
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Dados Abertos Brasileiro, as bases de dados são publicadas já categorizadas e indicadas
por metadados a áreas governamentais (saúde, educação, meio ambiente, etc.) e também
ao órgão responsável por ela. Sendo assim, temos que, no Brasil, o interesse desses
usuários recai, principalmente, em bases de dados sobre os temas: Educação (N=52),
Orçamento Público (N=48), Saúde (N=42), Economia (N=42), Eleições (N=36) e Meio
Ambiente (N=36), entre outros.
Figura 12 – Áreas de interesse dos usuários de dados abertos governamentais no Brasil

Fonte: Elaboração própria

Também perguntamos aos participantes da pesquisa que descrevessem uma
experiência de uso que tenham tido com bases de dados abertas e oriundas de órgãos
governamentais. Além disso, para mapear esses usos, pedimos para que deixassem um
link para acessarmos os produtos, ferramentas, iniciativas, aplicativos, etc, criados.
Dessas respostas, foi criada a tabela abaixo, com a descrição dos usos alegados pelos
participantes.

Tabela 7 – Experiências com o uso de dados abertos governamentais por usuários
- Pesquisa sobre câncer de mama
- Pesquisa sobre desempenho escolar
- Acompanhamento de gastos do governo
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Pesquisador(a)

Programador(a)

Gestor(a) Público(a)

Cientista de Dados

Jornalista

ONGs

- Pesquisa com uso de dados sísmicos e de
poços
- Avaliação de Portais de Dados Abertos
- Acompanhamento da política ambiental
- Pesquisa sobre câncer e mortalidade
- Pesquisa sobre gastos públicos
- Avaliação da gestão orçamentária
- Pesquisa sobre eleições
- Fiscalização de gastos parlamentares
- Pesquisa sobre processos legislativos
- Acompanhamento do orçamento, segurança
pública e eleições

- Acompanhamento de gastos da Câmara dos
Deputados
-Avaliação dos contracheques dos magistrados
- Acompanhamento dos trabalhos legislativos
- Comércio exterior
- Criação de visualizações de dados para o
grande público
- Criação de um ranking de gastos dos
vereadores
- Compreensão do orçamento da Unidade
Básica de Saúde do meu bairro
- Análise das votações dos deputados federais
- Avaliação da política de saúde pelos dados do
DATASUS
- Verificação da política de preços da minha
empresa
- Criação de aplicativo para transparência
- Publicação de dados
- Criação de indicadores de gestão
- Criação de relatórios de gestão
– Acompanhamento das eleições
- Acompanhamento de indicadores e projetos
do nosso planejamento estratégico
- Criação de aplicativo
- Melhoria de serviço público
- Criação do portal e-Democracia
- Análise de mercado
- Acompanhamento da política de minas e
energia
- Criação de visualizações
- Acompanhamento de dados da educação
- Avaliação do mercado de trabalho
- Acompanhamento de votações no legislativo
- Desenvolvimento de aplicativos
- Ilustração de matérias jornalísticas com
visualizações
- Avaliação de deputados federais
- Criação de matérias e reportagens
- Acompanhamento da atuação de políticos
- Análise do orçamento público
- Pesquisa sobre violência de gênero
- Avaliação da política ambiental
- Controle do desmatamento na Amazônia
- Uso de dados educacionais para avaliar
desempenho escolar
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- Análise de pedidos de acesso à informação
- Análise de dados do IBGE para pesquisa
- Investigação de gastos públicos com
publicidade

Ativistas

Fonte: Elaboração própria

Da tabela acima, podemos depreender que alguns padrões de uso se repetem entre
os usuários, mesmo que, oriundos de diferentes ocupações profissionais. É o caso do uso
de OGD para a realização de ”Pesquisas e Reportagens”, que são os produtos
predominantes decorrentes do uso de dados abertos governamentais, como vimos na
Figura 11. Associados aos dados da Tabela 7, vemos que essas pesquisas são
empreendidas não só por jornalistas e pesquisadores, mas também por ONGs e ativistas.
Na tabela acima vemos, ainda, que essas pesquisas, levantamentos e matérias jornalísticas
referem-se a um conjunto de temas diferentes: Saúde, Geografia, Eleições, Educação,
Direitos Humanos e Meio Ambiente.
Entre os usuários que utilizam dados abertos governamentais para “Criar ou
melhorar portais e aplicativos”, estão os programadores, gestores públicos e cientistas de
dados. Assim, foi criado o Portal e-Democracia, da Câmara dos Deputados, por meio do
qual cidadãos podem acompanhar audiências e participar de votações de projetos de lei.
Aqui, aparece, também, a criação de aplicativos para a promoção da transparência. Entre
os tipos de “Fiscalização do governo”, identificamos dois padrões de uso. O primeiro diz
respeito à fiscalização das contas públicas. Como vemos na tabela acima, principalmente,
pesquisadores e programadores dedicam-se a acompanhar os gastos e o orçamento
público de governantes e parlamentares. Alguns exemplos de iniciativas incluídas neste
tipo que aparecem nesta pesquisa é a Serenata de Amor63, que criou um robô, utilizando
inteligência artificial, para fiscalizar os gastos reembolsados pela Cota para Exercício da
Atividade Parlamentar (CEAP), identificando automaticamente suspeitas de mau uso do
dinheiro público; e o Mosaico Orçamentário, projeto da FGV-DAPP, que gera
visualizações sobre o orçamento público federal, por áreas de investimento, bem como
das suas taxas de execução por ano. Um segundo tipo de fiscalização governamental,
aqui, como vemos na Tabela 7, refere-se ao monitoramento de políticas públicas

63

O projeto Serenata de Amor pode ser conferido em: https://serenata.ai/. Último acesso em: 05 de
janeiro de 2019.
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específicas. Isso é, vemos que alguns usuários, principalmente, do terceiro setor,
pesquisadores e gestores públicos, utilizam dados abertos governamentais para examinar
ou acompanhar e avaliar políticas, programas e ações governamentais relacionadas à
Educação, Meio Ambiente, Saúde, entre outros.
Figura 13 – Ferramenta Mosaico Orçamentário produz visualizações dos dados do orçamento
público federal

Fonte: Mosaico Orçamentário (FGV DAPP), no http://mosaico-orcamentario.dapp.fgv.br/

Ainda entre as iniciativas deste tipo, de monitoramento de ações, programas e
políticas públicas, temos como exemplo o caso da plataforma QEdu64, que, por meio de
análises, visualizações e combinações de bases de dados, monitora o desempenho escolar
de estudantes da rede pública e identifica problemas nos programas educacionais
64

A plataforma QEdu pode ser acessada em: https://www.qedu.org.br/. Último acesso em: 06 jan. de
2019.
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brasileiros. A ferramenta consegue avaliar, por exemplo, os resultados de cada etapa da
formação escolar no país, e permitinde análises comparativas entre anos e estados.

Figura 14 – Plataforma QEdu cria visualizações sobre a política educacional brasileira

Fonte: QEdu (https://www.qedu.org.br/)

Em relação ao Meio Ambiente, a organização não governamental IMAFLORA, a
partir de análises de dados abertos ambientais, criou a plataforma Timberflow65, que cria
visualizações com o intuito de acompanhar a exploração de madeira no Brasil. Além
dessas, enfim, está incluído nesse tipo de uso a ONG Artigo 19, que trabalha com Direitos
Humanos e acompanha índices de violência de gênero e feminicídio no Brasil66 por meio
das bases de dados abertas do Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, e outros.

65

A plataforma Timberflow pode ser conferida em: http://timberflow.org.br/. Último acesso em: 06 jan de
2019.
66
O estudo mais recente da organização sobre feminicídio pode ser lido na íntegra em:
http://artigo19.org/wp-content/blogs.dir/24/files/2018/03/Dados-Sobre-Feminic%C3%ADdio-no-Brasil.pdf. Último acesso em: 06 jan de 2019.
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Figura 15 – Plataforma cria visualizações dos fluxos de exploração da madeira no Brasil

Fonte: http://timberflow.org.br/?

Para além dos padrões de uso identificados no gráfico da Figura 11, outros dois
tipos de uso de dados abertos governamentais no Brasil podem ser identificados da Tabela
7, na qual são descritas experiências concretas dos usuários. Primeiro, vemos que gestores
públicos disseram utilizar dados abertos para produzir análises, indicadores e estudos
sobre a gestão e a administração pública. Esse uso está alinhado às expectativas do uso
de dados abertos por gestores: o de produzir mais eficiência e eficácia à administração.
Enfim, um outro padrão de uso identificado nesta pesquisa, ainda que menos
recorrente, foi o empresarial ou econômico, que dedica-se à criação de análises do
mercado de trabalho, avaliações de políticas de produtos e preços, até avaliações do
mercado externo, realizadas, por sua vez, por cientistas de dados e programadores.

115

4.4 Efeitos estimados

Mapear os usuários de dados abertos e identificar padrões de uso é uma etapa
importante para, então, estimar os possíveis efeitos desses usos para a vida social,
econômica e política de um país ou ecossistema. Safarov, Grimmelikhuijsen e Meijer
(2017) distinguem entre efeitos estimados e efeitos estabelecidos dos usos de dados
abertos governamentais. Os autores dizem que, como a maioria dos artigos e trabalhos
que avaliam usos de OGD não conseguem comprovar empiricamente uma relação sólida
entre determinados tipos de uso e efeitos, como aumento da transparência, melhoria na
participação, ou desenvolvimento econômico, considerações hipotéticas entre usos de
OGD e efeitos sociais, políticos e econômicos são realizadas com efeitos estimados
(Safarov, Meijer e Grimmelikhuijsen, 2017).
Sendo assim, tentamos relacionar os padrões de uso identificadas no tópico anterior
deste trabalho com efeitos estimados e decorrentes desses usos. São eles:

a) Produção de conhecimento: jornalistas, pesquisadores e ONGs aparecem aqui
como responsáveis por conduzir uma série de estudos, relatórios, reportagens e
pesquisas científicas tendo como base desse material o trabalho com datasets
governamentais. Aqui vemos que o crescimento da acessibilidade às informações
governamentais em formato aberto, seja via transparência ativa ou passiva, servem
como insumos para a produção de conhecimento, criando, inclusive, um novo
gênero de atuação jornalística (jornalismo de dados) e científica (ciência de dados).

b) Fiscalização dos gastos e da atuação pública: a produção de mais transparência
e accountability está entre os efeitos mais estimados pela bibliografia sobre usos
de dados abertos governamentais. Mas, se apenas a publicação de um grande
volume de datasets em um portal de dados abertos, por exemplo, não é o suficiente
para que se produza transparência sobre a atuação pública, já que esses dados
podem estar inacessíveis, ter baixa qualidade ou nunca serem consultados ou
mesmo compreendidos, um sinal de que a transparência, sobretudo a fiscal, é
produzida, é, aqui, a reutilização desses dados para a criação de iniciativas de
pesquisa, acompanhamento e fiscalização dos gastos e dos programas e ações
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governamentais. No Brasil, a ONG internacional Open Knowledge desenvolve e
apoia uma série de iniciativas nesse sentido.

[...] realizamos e apoiamos projetos como o Serenata de Amor,
que é um projeto de controle social dos gastos parlamentares, que
faz uso de inteligência artificial e dados abertos, temos também o
projeto Perfil Político, recém lançado, que utilizou diversas bases
de dados para levantar o histórico dos políticos que concorreram
às eleições. Em uma segunda fase, esse projeto começará a
monitorar

os

parlamentares

que

foram

eleitos,

com

acompanhamento dos dados parlamentares sobre projetos de lei,
os projetos que passam pelas bancadas, então, temos esse olhar
para a continuidade desse projeto em uma segunda fase. Temos
também o Gastos Abertos, projeto inspirado no Open Spending,
do Reino Unido, que facilita o acesso e entendimento sobre os
gastos governamentais e o orçamento público. (Natália Mazzote,
Anexo 3)
c) Monitoramento de políticas públicas: áreas de atuação governamentais (Saúde,
Educação, Meio Ambiente, Direitos Humanos, entre outros), são, também, áreas
de trabalho e de interesse de ONGs, pesquisadores e jornalistas. Por isso, a
liberação de um grande volume de dados sobre a atuação governamental nessas
áreas, sobretudo com resultados e a atuação de políticas públicas nesses setores, é,
também, de interesses dos usuários. O uso de dados governamentais como insumo
para a avaliação e o monitoramento de políticas públicas é importante, primeiro,
porque torna governos passíveis de responsabilização (accountable) por suas
ações, e, segundo, porque profissionais que atuam nas mesmas áreas podem moldar
e oferecer seus serviços de acordo com as análises feitas sobre a atuação
governamental. Além disso, por fim, a existência dessas avaliações e
monitoramento da ação governamental pode servir como contribuição para a
melhoria dessas políticas públicas.

d) Melhorias na Administração Pública: a tomada de decisões mais efetiva e
precisa, quando orientada por dados, é um dos efeitos estimados no setor público
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e privado para o trabalho com um grande volume de dados. Além disso, vemos que
governos de diferentes níveis afirmaram utilizar OGD para o acompanhamento de
resultados e para a criação de indicadores para a avaliação da gestão pública.
Normalmente, esses indicadores e análises servem para tornar a gestão mais
eficiente e eficaz. Aqui, entre os entrevistados desta pesquisa, gestores públicos
aparecem como usuários de dados abertos governamentais para a avaliação do seu
próprio trabalho, por meio da criação de indicadores, relatórios e análises de
gestão.

Quando você pega dados publicados por um determinado
ministério, esses dados podem ser incorporados em auditorias.
Dados abertos da Receita Federal são bastante utilizados e podem
ajudar outros órgãos a desenvolver políticas públicas. (Aureliano
Júnior, Anexo 4)

e) Competitividade e crescimento econômico: empresários e empreendedores são
vistos como um dos mais importantes usuários de dados abertos governamentais,
pela possibilidade de criar novos produtos e serviços com esses dados, novos
modelos de negócios e para análises de mercado e tomadas de decisão. Nesta
pesquisa, por um lado, não obtivemos respostas de muitos usuários de dados
abertos

governamentais

que

se

identificaram

como

empresários

ou

empreendedores. Por outro lado, foi possível identificar, tanto no resultado dos
dados coletados pela survey como nas entrevistas semiestruturadas, que, em
decorrência dos usos que alegaram fazer nos seus trabalhos e nas suas instituições,
empresas e redações de jornais, o trabalho com dados é um diferencial em termos
mercadológicos e é por isso que a empresa ou instituição tenta atrair novos clientes
ou leitores. Além disso, cientistas de dados e programadores alegaram criar
análises de mercado, verificação da política de preços e do comércio exterior por
meio do uso de dados abertos governamentais.

[...] esperamos um retorno que é a nossa missão, que é produzir bens
públicos com nossas pesquisas, ajudando a embasar e engajar debates e
discussões na agenda pública. Segundo, eventualmente, somos
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procurados por prefeituras e governos para assessorá-los prestando
consultorias, para abertura de dados, por exemplo. (Wagner Oliveira,
Anexo 6)

O Estadão Dados já obteve alguns resultados: ganhamos o prêmio Esso,
todo ano recebemos prêmios e em todo ciclo eleitoral somos
responsáveis por algumas inovações na cobertura eleitoral. O período
eleitoral tem sido a vitrine para o jornalismo de dados. O impacto que
esperamos é estar na frente dos seus concorrentes e ser respeitado pelos
leitores pela precisão. Queremos aumentar o nível e a concorrência da
imprensa. (Cecília do Lago, Anexo 5)

4.5 Desafios e barreiras

A publicação de mais conjuntos de dados em um portal não é o suficiente para
garantir a reutilização desses dados e a criação de novos produtos, serviços e estudos.
Algumas condições para o uso de dados abertos foram investigadas pela literatura
especializada, como vimos no 2º capítulo desta dissertação. Aqui, como resultado da
nossa pesquisa, temos que a baixa qualidade dos dados é apontada como principal barreira
ou dificuldade para o uso desses dados (N=50), seguido da falta de recursos humanos que
detenham habilidades técnicas para o manuseio dos dados (N=47), a falta de investimento
das instituições e organizações no trabalho com dados abertos (N=20), a falta de interesse
de possíveis organizações, empresas e indivíduos (N=12), e a falta de infraestrutura
necessária, sobretudo, a tecnológica (N=10). Os resultados estão dispostos na Figura 16,
abaixo, e são exemplificados nesta seção.
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Figura 16 – Barreiras ao uso de dados abertos governamentais

Fonte: Elaboração própria

a) Baixa qualidade dos dados: a impossibilidade do uso dos dados pode ser
decorrente da baixa qualidade de um conjunto, que pode estar incompleto, desatualizado,
sem metadados ou desestruturado (ZUIDERWIJK, JANSSEN, 2015). No Brasil, a
demanda de dados abertos governamentais com boa qualidade, que possibilitem a sua
reutilização, resultou em uma iniciativa, chamada Brasil.IO67, de um programador que
trabalha voluntariamente melhorando bases de dados governamentais para o auxílio de
terceiros:

A ideia não é só ajudar programadores, pelo contrário, hoje vejo que
tem muita gente que quer utilizar esses dados, mas que não tem acesso
tão fácil a eles. Além de criar programas para executar esse processo
que eu chamo de libertação de dados, eu também tento criar um
ecossistema de pessoas que se importam, utilizam, relatam problemas e
sugerem novos datasets. (Álvaro Justen, Anexo 2)

67

A iniciativa Brasil.IO está disponível em: https://brasil.io/home. Último acesso em: 09 jan. 2019.
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b) Falta de recursos humanos e técnicos: como habilidades em programação e
estatística, que normalmente são requeridos para a manipulação e análise de dados
abertos. Aqui, a falta dessas habilidades e experiência técnica é considerada um fator
ainda mais decisivo para a possibilidade de uso e inovação com esses dados (SUSHA,
GRONLUND, JANSSEN, 2015). Safarov, Grimmelukhuijsen e Meijer (2017)
argumentam que, nesse caso, o papel de centros de pesquisa, think thanks e institutos que
trabalham com a capacitação de outras partes interessadas para trabalhar com dados
abertos torna-se fundamental. No Brasil, temos o trabalho da Open Knowledge Brasil,
que tem como uma das suas principais frentes de atuação a capacitação de terceiros para
o trabalho com dados abertos.

Entendemos que não adianta só fazer advocacy pela abertura de dados,
precisamos capacitar atores que vão ser os usuários desses dados, para
que se tornem de fato em ações concretas na sociedade. Esse programa
de capacitação é chamado Escola de Dados. A Escola tem cursos,
tutoriais, programas de fellowship e outras iniciativas que capacitam
agentes da sociedade para incorporar os dados abertos de forma efetiva
nos seus trabalhos e nas suas agendas. [...] No Brasil, nós priorizamos
como público-alvo dessas capacitações jornalistas, ativistas e outras
organizações da sociedade civil. (Natália Mazzote, Anexo 3).

c) Apoio e investimento das organizações: sem o investimento das organizações
em recursos tecnológicos, como máquinas e softwares de processamento e análise de
dados, e humanos, como capacitações dos funcionários, torna-se limitado o trabalho com
dados abertos (COWAN et al., 2015). No caso das organizações que já trabalham com
OGD, normalmente, a possibilidade de uso desses dados é restrita a poucos servidores
que têm interesse e habilidades, por si mesmos, para trabalhar com dados abertos. Além
disso, o movimento pelos dados abertos carrega, em sua criação, a herança do movimento
pelo software livre, e, portanto, a necessidade de trabalhar em conjunto com outras
organizações, de modo colaborativo, para se construir um produto. Entretanto, no Brasil,
as partes interessadas entrevistadas por este trabalho afirmam não haver esse ecossistema
de colaboração e apoio entre organizações.
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Os programadores inseridos nesse meio acabam sendo os que mais
compartilham dados. Outras pessoas não têm essa cultura. Não sei se
porque não querem ou porque não estão acostumadas, não faço
julgamento de valor aqui. Mas já conversei com diversos jornalistas
sobre isso. Vejo que pelo fato dos veículos quererem dar furos, os
jornalistas que trabalham com dados não liberam seus códigos. Isso vai
contra a ideia dos movimentos de software livre, dados abertos e acesso
à informação. (Álvaro Justen, Anexo 2)
Ainda estamos em fase inicial nessa questão da transparência da
imprensa. Geralmente nós reutilizamos dentro do nosso trabalho a
mesma base. Mas abrir o dado usado, a gente ainda não pratica isso.
Embora esse seja um plano nosso para o futuro. Ainda não vejo isso na
imprensa brasileira. [...] O que acontece é uma trincheira, mas que já
avançou muito: permite-se e espera-se que o jornalista de dados escreva
textualmente a sua metodologia no final da matéria. Geralmente as
matérias jornalísticas vêm com essas descrições no pé da matéria. Mas
tem o caso de uma matéria da Folha que tem ela completa no Github e
tem uma do Estadão, também. Mas essa ainda não é nossa prática
comum. Essa questão da colaboração é também trazida pelo jornalismo
de dados, mas a cultura que rege o jornalismo é ainda uma cultura anticolaboração. Por exemplo, entende-se que se você abre a sua matéria, o
seu concorrente terá a possibilidade de acessar o seu conteúdo, fazer a
sua matéria e passar na sua frente na cobertura. (Cecília Lago, Anexo
5)

d) Cumprimento da legislação: a existência e o cumprimento de uma legislação
para a abertura pode funcionar tanto como uma condição favorável ou como uma barreira
para a utilização desses dados. A existência de uma Lei de Acesso à Informação no Brasil
que permite que cidadãos solicitem informações em formato aberto, por exemplo, é
fundamental para a acessibilidade a esses dados, como vemos na Figura 17. A demanda
pela LAI brasileira aparece como uma das fontes de acesso aos dados de interesse dos
participantes desta pesquisa. No Brasil, como vimos no capítulo anterior, há uma série de
instituições, diretrizes, planos de abertura e iniciativas que tratam de governo aberto e,
principalmente, da publicação de dados abertos. Ainda assim, a existência da legislação
não garante o seu cumprimento de forma efetiva e eficaz.
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Pouco tempo atrás, quando começaram a sair casos na mídia sobre
migrações, todos foram em cima da Polícia Federal para buscar dados,
muitas vezes pela Lei de Acesso à Informação. Seria muito mais fácil
se esses dados já estivessem abertos e disponíveis. E isso tudo porque
não pedimos dados pessoais, como identidades dos imigrantes.
Queremos saber dados quantitativos, simplesmente, como quantos
venezuelanos entraram no Brasil. Tivemos muita dificuldade com esses
dados e só conseguimos empreender uma ferramenta sobre migrações
com dados solicitados pela LAI à Polícia Federal e depois de muito
esforço e vários pedidos. Tem uma questão que é até cultural, de não
entender a importância de se ter transparência. (Wagner Oliveira,
Anexo 6).

De acordo com os dados levantados pelo questionário empreendido por esta
pesquisa, quantitativamente, entre as maiores fontes de acesso às bases de dados de
interesse dos usuários contemplados por esta pesquisa, está, em primeiro lugar, o portal
de um órgão governamental específico (N= 58). Em seguida, aparece o Portal da
Transparência (N= 44), os pedidos via Lei de Acesso à Informação (N= 38), e, enfim, o
dados.gov, o Portal Brasileiro de Dados Abertos (N= 37), como mostram os resultados
abaixo, na Figura 17, abaixo.
Figura 17 – Fontes de acesso às bases de dados

Fonte: Elaboração própria
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Em resumo

Ao longo deste capítulo, sistematizamos e apresentamos os resultados das
entrevistas semiestruturadas e dos questionários aplicados por esta dissertação. O objetivo
desta etapa do trabalho foi, primeiro, lançar luz sob o ecossistema de usuários de dados
abertos no Brasil. Até então, não se sabia quem eram esses usuários, que iniciativas
empreendem e em que bases de dados estão interessados. Além disso, apesar da
dificuldade de investigar e comprovar efeitos sociais, políticos e econômicos derivados
desses usos, começamos a nossa análise pela identificação de padrões de usos desses
dados, para, em seguida, estimar os seus efeitos. Enfim, identificamos as maiores
barreiras e desafios declarados pelos participantes da pesquisa. Os resultados,
sistematizados, estão expostos na Tabela abaixo.

Figura 18 – Identificação dos usuários, tipos de uso, efeitos estimados e barreiras

Fonte: Elaboração própria
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CONCLUSÃO

Ao longo deste trabalho, demonstramos que o Governo Federal brasileiro reúne
esforços há, em torno de uma década, para implementar práticas de governo aberto e
iniciativas de dados abertos governamentais. Por um lado, não é uma novidade que o
Estado brasileiro venha se tornando mais aberto. Vimos que, desde a Constituição Federal
brasileira de 1988, passando pelas leis de Responsabilidade Fiscal, da Transparência e,
mais recentemente, pela Lei de Acesso à Informação, que a garantia do acesso às
informações governamentais e o provimento da transparência, inclusive a fiscal, passaram
a ser requerimentos legais. Por outro lado, uma vez conquistado o direito constitucional
de acesso às informações, não havia, até alguns anos atrás, garantia de que essas
informações chegassem aos cidadãos em formatos legíveis por máquinas, em formatos
recombináveis e compartilháveis com outros usuários. Uma vez introduzida a
importância de se trabalhar com dados em formato aberto na gestão pública, em um
segundo momento, a oferta desses dados dependeram da vontade ou da cultura política
dos gestores públicos em tornar ou não determinada base de dados disponíveis. Vimos
que, hoje, entretanto, há uma série de decretos, parcerias, leis e instituições que garantem
que a publicação de dados abertos sejam prática constante em todos os órgãos
governamentais da Administração Pública federal.
No Brasil, assim como no mundo, o crescimento da importância do governo aberto
está evidente no envolvimento do país com a Open Government Partnership, desde a sua
concepção, e com o cumprimento de iniciativas de governo aberto referentes a quatro
Planos de Ação desenvolvidos desde 2011. Iniciativas de dados abertos governamentais
ganharam destaque, nos últimos anos, pela possibilidade de que informações
governamentais em formato aberto sejam solicitadas ao amparo da Lei de Acesso à
Informação, desde o Decreto 8.777/2016, pela construção da Infraestrutura Nacional de
Dados Abertos (INDA), pela obrigação de órgãos governamentais traçarem suas
estratégias, indicarem os responsáveis e estabelecerem prazos de publicação de dados
abertos por meio dos Planos de Dados Abertos (PDAs) e pelo aumento exponencial da
quantidade de bases de dados publicadas no Portal Brasileiro de Dados Abertos, o
dados.gov.br.
O primeiro capítulo deste trabalho se debruçou sobre uma análise da bibliografia
sobre governo aberto. Vimos que, em suas primeiras ocorrências, o governo aberto foi
sinônimo de governos que garantiam, legalmente, o direito de acesso à informação
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governamental por meio das leis de acesso à informação. Mais recentemente, há uma
década, o governo aberto passou a ser associado a dois princípios democráticos clássicos
(transparência e participação), mas, dessa vez, com ênfase no uso de grandes bases de
dados, além das ferramentas e programas de processamento e análise desses dados que
permitem, por exemplo, a criação de visualizações mais precisas sobre as contas e o
orçamento público, e a participação dos cidadãos nas discussões e deliberações sobre a
atuação governamental. Além desses valores democráticos, por meio do uso desses
instrumentos (bases de dados) e ferramentas digitais (softwares e APIs que permitem o
trabalho com dados), vimos surgir uma terceira dimensão na ideia mais recorrente de
governo aberto: a colaboração. Esta concepção de governo aberto, como aquele que
produz transparência, participação e colaboração, foi expressa pela primeira vez pelo expresidente dos Estados Unidos, Barack Obama, na formulação da política de governo
aberto da sua administração (OBAMA, 2009) e é, até os dias de hoje, amplamente
utilizado na bibliografia sobre o tema (EVANS, CAMPOS, 2013; GEIGER, VON
LUCKE, 2012; HILGERS, 2012; MEIJER, CURTIN, HILLEBRANDT, 2012b; WIRTZ,
BIRKMEYER, 2015b). Apesar de obter diferentes definições para os contextos políticos,
institucionais, sociais e econômicos aos quais são aplicados, vemos que as principais
definições de governo aberto são decorrentes de uma “Obamadependência” do termo. Isto
é, traduzem práticas de governo aberto como aquelas que promovem ações referentes à
tríade de princípios, tal qual foi pensada pelo ex-presidente estadunidense.
Por isso, a primeira hipótese desta pesquisa diz que no Brasil, a política de governo
aberto também investe em projetos voltados para a transparência, participação e
colaboração. Investigamos os Planos de Ação do Brasil na Open Government Partnership
e vimos que o significado e a prática do governo aberto no Brasil inclui outros temas e
metas que extrapolam o tripé da transparência, participação e colaboração. Sendo assim,
a nossa hipótese de que, no Brasil, essas metas se repetiriam, tais quais foram indicadas
pela bibliografia especializada e como foram implementadas por políticas de governo
aberto ao redor do mundo, não é confirmada. Apesar disso, vimos que as metas da
transparência e participação continuam sendo predominantes nos compromissos
assumidos. Pensamos que a predominância desses temas pode ocorrer por dois motivos.
Primeiro, por estes serem valores democráticos clássicos. Há expectativas, portanto, de
que o que os meios e ambientes digitais - e, dessa vez, com a possibilidade de trabalhar
com novos insumos de análise, que são os dados abertos - possam fazer pela democracia
seja, justamente, o fortalecimento, a correção e a melhoria desses princípios (GOMES,
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2011, 2018). Segundo, porque, como vimos, há uma vasta gama de práticas e iniciativas
que tangem à transparência (portais da transparência, portais de dados abertos, ouvidorias
digitais, visualizações dos orçamentos, etc) e à participação (votações online, consultas
públicas, orçamentos participativos, etc), que passam a ser associadas ao governo aberto.
Em vez de colaboração, aparecem, nos PAs, metas projetadas para o governo digital.
Além destas, vimos que o governo aberto no Brasil também compreende objetivos
referentes às diversas áreas de atuação governamentais, como: meio ambiente, saúde,
educação, direitos humanos e combate à corrupção. Vimos, ainda, que nos quatro PAs há
um investimento, ainda que pequeno, em metas que apontam para uma cultura e práticas
de dados: Justiça Aberta, Parlamento Aberto, Proteção de Dados Pessoais e Ciência
Aberta.
Este trabalho também investigou o tipo de iniciativas que empreendem os PAs
brasileiros. Aqui, temos como resultados a existência de, nos primeiros planos, ações
voltadas para a formação dos gestores para assuntos relacionados ao governo aberto, além
da implementação de uma infraestrutura tecnológica adequada, e à introdução de
ferramentas digitais na gestão pública. Nos últimos dois planos, evidencia-se o aumento
de projetos voltados para a publicação de dados. Nesse sentido, vimos que a publicação
de dados abertos foi elencada, também, como um princípio da Estratégia de Governança
Digital (EGD) do Estado brasileiro. Por outro lado, não foram identificados esforços para
a melhoria da qualidade dos dados publicados, ou ainda para o envolvimento dos cidadãos
na priorização das bases que serão abertas ou na oferta de feedbacks. Conclui-se, daqui,
que as iniciativas de dados abertos governamentais do Governo Federal são direcionadas,
neste momento, a processos de publicação de dados. Destacamos aqui, todavia, que essa
é, apenas, uma das etapas que tornam possíveis o trabalho com dados.
Como vimos que a publicação de dados é considerada como uma das mais
importantes ações de governo aberto no país, considerou-se, também, o conteúdo dos
Planos de Dados Abertos (PDAs) da Administração Federal direta. Nesta etapa da
pesquisa, por meio de uma análise semântica desses documentos, reforçamos a conclusão
de que os objetivos de propor melhorias às dimensões da transparência e da participação
são centrais nas políticas de governo aberto e de dados abertos governamentais no Brasil.
De acordo com a nossa análise, vimos que as principais metas e entregas previstas por
esses planos de abertura são: 1) a os princípios da transparência, publicidade e
participação; 2) a interoperabilidade, a inovação e os serviços, na Administração Pública;
e 3) ter, como usuários desses dados os servidores públicos, a imprensa e a academia.
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No que tange ao segundo parâmetro de investigação, revelou-se importante lançar
luz sobre a apropriação social dos dados abertos governamentais. Governos
tradicionalmente negligenciam os usos e usuários de dados abertos e focam em projetos
de liberação de dados (ZUIDERWIJK, 2015). Como vimos, esse também é o caso do
Brasil, mas, além disso, vimos que existem poucos estudos e evidências empíricas sobre
o estado de uso dos dados abertos governamentais e seus efeitos e benefícios decorrentes
desses usos, no mundo, e também no Brasil. Por isso, o objetivo do quarto capítulo desta
dissertação foi compreender quem são os usuários de dados abertos no Brasil, evidenciar
quais são os tipos de uso e estimar os efeitos desses usos.
Como resultados vimos que, em primeiro lugar, as partes interessadas e usuárias
de dados abertos no país são as mesmas indicadas pela literatura e em estudos de outros
países

(GONZALEZ-ZAPATA,

HEEKS,

2015;

SAFAROV,

MEIJER,

GRIMMELIKHUIJSEN, 2017): jornalistas, pesquisadores, gestores públicos, ativistas,
membros de organizações não governamentais, programadores e empresários. As
respostas coletadas pelos questionários aplicados por esta etapa da pesquisa (N=81)
evidenciam que há um perfil demográfico específico quando se trata de usuários de dados
abertos: a maioria da amostra tem entre 30 e 34 anos, identifica-se com o gênero
masculino, é branca, tem pós-graduação completa, tem renda familiar mensal entre R$
3.150,00 e R$ 7.880,00 e está localizada no Sudeste do país.
Entre os tipos de uso declarados pelos participantes da pesquisa, destacam-se


A produção de estudos, relatórios, pesquisas e reportagens, principalmente, por
jornalistas, pesquisadores, ativistas e membros de ONGs;



A criação de visualizações desses dados, principalmente por programadores, que
podem ser utilizados para diversos fins;



A melhoria de uma base de dados, iniciativa também realizada por
programadores, normalmente, para que possam ser mais facilmente reutilizadas
por terceiros ou combinadas com outras bases de dados;



A fiscalização dos governos, seja das contas e do orçamento, seja dos resultados
de políticas públicas ou dos programas governamentais;



A realização de análises de mercado e do mercado de trabalho, a pesquisa por
preços e produtos, a avaliação do comércio;



A criação ou melhoria de serviços; e a criação de aplicativos, websites e APIs.
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A partir da padronização e criação de categorias para estes tipos de uso, extraímos,
de modo estimado, alguns efeitos resultantes desses usos. Entre eles, estão:


A produção do conhecimento;



A fiscalização das contas, dos gastos e do orçamento público;



O acompanhamento e monitoramento de políticas públicas;



A promoção de melhorias na Administração Pública, por meio da criação de
indicadores de análise de gestão, ou por meio de serviços mais eficientes;



O estímulo à competitividade de uma empresa ou organização no mercado de
trabalho e ao crescimento econômico.

A esta altura da análise, podemos extrair conclusões que nos parecem relevantes
sobre o estado da política de governo aberto do Governo Federal brasileiro. Primeiro, se
partimos da ideia de que iniciativas de dados abertos governamentais são os meios mais
eficazes de se implementar governos abertos (Kučera, Chlapek e Nečaský, 2013b), vemos
que, no Brasil, o governo aberto produz, entre os princípios normativos mais esperados,
a transparência, e, mais especificamente, a transparência fiscal, por meio do
acompanhamento dos usuários do orçamento público, dos gastos e das contas
governamentais. Vemos, ainda, que pode-se estimar que há um incremento da
participação nessas iniciativas. Na medida em que comprovamos que usuários de dados
abertos empreendem visualizações de dados, criam aplicativos, websites, acompanham e
monitoram políticas públicas, provamos que há, em certa medida, um envolvimento
desses usuários nos negócios públicos. Enfim, por meio desses dados, os servidores
públicos entrevistados afirmaram utilizar dados abertos governamentais, principalmente,
para a realização de avaliações da gestão orientadas por dados e para propor melhorias
para as administrações dos órgãos governamentais.
Para além destes efeitos estimados, relacionados às dimensões democráticas e à
aplicação da tecnologia em governos, temos, ainda, benefícios aplicados ao
desenvolvimento socioeconômico. Aqui, temos o aumento da produção do conhecimento
por meio da utilização de dados, que se mostram um material rico para análises, pesquisas
e reportagens empreendidas por jornalistas, pesquisadores e membros de ONGs. Os
entrevistados desta pesquisa mostraram ainda ter interesse em uma série de temas de ação
governamental: saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente, eleições e orçamento
público sendo apenas algumas delas. Há, ainda, a ideia de que por meio do uso de dados,
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as empresas e organizações se tornariam mais competitivas no mercado, além de
compreenderem melhor sobre políticas de preços, do mercado de trabalho, etc.
Entretanto, estes benefícios estimados não se realizarão sem a superação das barreiras
encontradas ao uso dos dados abertos governamentais no Brasil. Entre os principais
desafios, segundo os entrevistos desta pesquisa, estão a má qualidade dos dados abertos
publicados, que na grande maioria das vezes, têm que ser melhorados antes de poder
serem explorados, a falta de recursos e habilidades técnicas para trabalhar com dados
abertos, a falta de apoio e investimento das organizações e instituição em que trabalham,
e, enfim, a falta de cumprimento da legislação que ampara a abertura do Estado.
Até então, não sabíamos quem eram os usuários de dados abertos no Brasil e quais
metas, princípios e objetivos eram evocados pelos recentes esforços de abertura do
Governo Federal. Com os resultados deste trabalho, vemos que, apesar de o conjunto de
habilidades técnicas para o trabalho com dados abertos ser específico e rigoroso, restrito
a uma pequena comunidade de pessoas, os benefícios que se pode esperar desses usos são
voltados para toda a sociedade. Por um lado, espera-se das políticas de governo aberto e
das iniciativas de dados abertos governamentais o fortalecimento de princípios
democráticos, e, por outro, o desenvolvimento socioeconômico ou, simplesmente, a
melhoria da vida das pessoas. Uma vez que se tem maior clareza sobre quem são os
usuários de dados abertos no Brasil, pode-se criar canais de comunicação por meio da
realização de, por exemplo, consultas públicas e trabalhos em conjunto para identificar
os seus interesses, trabalhos, e assim, tornar a publicação de dados mais efetiva, ao obter
a possibilidade de pensar no perfil e nos interesses desses usuários finais.

EPÍLOGO: sobre o momento político atual do Brasil e a transparência
pública

Nas eleições presidenciais de 2018, o Brasil elegeu o ex-deputado federal Jair
Bolsonaro como presidente da república, pelo Partido Social Liberal (PSL). Apesar dos
inúmeros avanços empreendidos pelo país nas últimas décadas relacionadas à política de
governo aberto e, mais especificamente, às iniciativas de dados abertos governamentais,
comprovadas empiricamente por esta pesquisa, há indícios de que este governo não se
comprometerá com estes avanços podendo até mesmo ser um governo contrário à
transparência e à abertura. São estes os indícios que temos:
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Primeiro, destacamos o período de campanha eleitoral. A campanha do presidente
eleito foi baseada em uma agenda anticorrupção. Espera-se que, para combater o
fisiologismo e implementar uma agenda governamental de combate à corrupção sejam
fortalecidos mecanismos de controle e investigação, a transparência e práticas de governo
aberto. Entretanto, o que vimos foi que o então presidenciável foi o único que, ao longo
da campanha, não sugeriu propostas relacionadas à melhoria da transparência e da
abertura do Estado68. Segundo, como vimos neste trabalho, no Brasil, o governo aberto
não trata apenas de metas direcionadas à transparência, participação e colaboração, mas
abrange e empreende iniciativas, também, em áreas como meio ambiente e direitos
humanos, contra os quais o novo governo brasileiro mostrou ter uma postura combativa.
Terceiro, enfim, em menos de um mês no cargo, foi publicado, após ser assinado pelo
vice-presidente da República Hamilton Mourão, no Diário Oficial da União no dia 24 de
janeiro de 2019, o Decreto 9.690/201969, que consiste em sérias alterações nas regras de
aplicação da Lei de Acesso à Informação no Executivo Federal, sendo esse um dos mais
importantes marcos regulatórios da transparência ativa e passiva do país. Este novo
decreto estende a um número muito maior de agentes públicos o poder discricionário para
decidir que informações públicas devem ser sigilosas e que grau de sigilo devem ter: o
ultrassecreto (por 25 anos) e secreto (por 15 anos). Antes, este poder discricionário estava
restrito ao presidente, o vice-presidente, comandantes das Forças Armadas e chefes de
missões diplomáticas e consulares (ultrassecreto) e a titulares de autarquias, fundações,
empresas públicas e sociedades de economia mista (secreto). No dia 19 de fevereiro de
2019, por fim, a Câmara dos Deputados aprovou a suspensão do Decreto70.
.

68

Matéria do jornal O Globo mostra que, durante a campanha presidencial, todos os demais candidatos
citaram e propuseram melhorar a transparência e a abertura de dados, menos Jair Bolsonaro. O acesso está
disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/dados-abertos-proposta-anti-corrupcao-mais-defendidapor-presidenciaveis23082265?fbclid=IwAR2f_eC8gXdEeU6koQfNvbUZ6DnqFHFIpNX0DZir4mtQwqXMQnRGEoCbs4.
Último acesso em: 20 jan. 2019.
69
Matéria do jornal Folha de São Paulo explica principais mudanças aplicadas à LAI. Disponível em:
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/01/gestao-bolsonaro-muda-lei-e-assessores-poderao-imporsigilo-a-dados-do-governo.shtml. Último acesso em: 24 jan. 2019.
70
Mais informações sobre a suspensão do Decreto em:
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/572602-CAMARAAPROVA-SUSPENSAO-DE-DECRETO-SOBRE-SIGILO-DE-DOCUMENTOS.html. Último acesso
em: 22 fev. 2019.
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO APLICADO A USUÁRIOS DE DADOS
ABERTOS GOVERNAMENTAIS
Uso de dados abertos governamentais no Brasil
Olá, Sou Maria Dominguez, pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital
(INCT.DD) e estou realizando uma pesquisa para a dissertação do meu mestrado pela Universidade Federal da Bahia
(UFBA), sob orientação do Prof. Dr. Wilson Gomes, sobre os usos e aplicações de dados abertos governamentais no
Brasil. Esta pesquisa compreende dados abertos governamentais como dados em formato aberto (acessíveis, nãoproprietários, protegidos por uma licença aberta, completos, primários, legíveis por máquinas) oriundos de órgãos
governamentais. Podem ser dados orçamentários, legislativos, demográficos, ambientais, meteorológicos, geográficos,
administrativos, entre outros, produzidos pelas atividades governamentais e disponibilizados em formato que permita
a sua distribuição e reutilização por qualquer pessoa, para quaisquer fins. Entre 5 e 10 minutos serão necessários para
responder esta pesquisa, que será muito importante para a compreensão do fenômeno dos dados abertos governamentais
no Brasil. Os resultados serão compartilhados com tod@s @s participantes. De acordo os preceitos éticos da pesquisa
acadêmica, jamais, em nenhuma circunstância, vamos divulgar os seus dados pessoais.
Obrigada,
Maria Dominguez (mariadominguezcp@gmail.com)
1. Faixa Etária (múltipla escolha)
[ ] Menos de 15 anos
[ ] 15 a 19 anos
[ ] 20 a 24 anos
[ ] 25 a 29 anos
[ ] 30 a 34 anos
[ ] 40 a 44 anos
[ ] 45 a 49 anos
[ ] Acima de 50 anos
2. Renda Familiar
[ ] Abaixo de R$1.576,00
[ ] Entre R$1.576,00 e R$3.152,00
[ ] Entre R$3.152,00 e R$7.880,00
[ ] Entre R$7.880,00 e R$15.760,00
[ ] Acima de R$15.760,00
3. Com que gênero você se identifica?
[ ] Feminino
[ ] Masculino
[ ] Prefiro não dizer
[ ] Outro
4. Escolaridade máxima:
[ ] Ensino Fundamental Incompleto ou em Curso
[ ] Ensino Fundamental Completo
[ ] Ensino Médio Incompleto ou em Curso
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[ ] Ensino Médio Completo
[ ] Ensino Superior Incompleto ou em Curso
[ ] Ensino Superior Completo
[ ] Pós-Graduação Incompleta ou em Curso
[ ] Pós-Graduação Completa
5. Com que cor da pele você se identifica?
[ ] Amarela
[ ] Branca
[ ] Indígena
[ ] Parda
[ ] Preta
[ ] Prefiro não dizer
6. Em que organização ou órgão você trabalha?
_________________________________________
7. Qual é o seu cargo?
_________________________________________
8. Em que região do país você mora?
[ ] Centro-Oeste
[ ] Nordeste
[ ] Norte
[ ] Sudeste
[ ] Sul
9. Como você identifica o seu trabalho dentre as seguintes opções:
[ ] Jornalista
[ ] Gestor(a) Público(a)
[ ] Membro de organização do terceiro setor
[ ] Pesquisador(a)
[ ] Programador(a)
[ ] Empresário(a)
[ ] Ativista
10. Você já utilizou dados abertos governamentais alguma vez?
[ ] Sim
[ ] Não
11. Como você qualificaria o seu nível de conhecimento sobre o tema dados abertos governamentais?
[ ] Muito alto
[ ] Alto

143

[ ] Mediano
[ ] Muito baixo
[ ] Não tenho conhecimento
12. Você ou alguém que trabalha diretamente com você detém conhecimentos avançados em linguagens de
programação (por exemplo, criar um software ou um aplicativo por conta própria)?
[ ] Sim
[ ] Não
13. Como você qualificaria a importância do uso de dados abertos governamentais para o seu trabalho ou da
sua organização?
[ ] Muito importante
[ ] Importante
[ ] Meio-termo
[ ] Pouco importante
[ ] Nenhuma importância
14. Quantas vezes você utilizou dados abertos governamentais no seu trabalho ou na sua organização no último
ano?
[ ] Não utilizei
[ ] Utilizei apenas uma vez
[ ] Utilizei entre duas e cinco vezes
[ ] Utilizei entre seis e nove vezes
[ ] Utilizei dez ou mais vezes
[ ] Faz parte do meu trabalho diário
15. Com que finalidade você ou sua organização já utilizou dados abertos governamentais? (caixas de seleção)
[ ] Criar um aplicativo
[ ] Realizar uma pesquisa, relatório ou apresentação
[ ] Criar ou melhorar serviços e/ou políticas
[ ] Desenvolver um website ou uma API
[ ] Realizar uma campanha
[ ] Fiscalizar as contas, programas e ações públicas
[ ] Criar uma visualização dos dados
[ ] Melhorar uma base de dados para outros usuários
[ ] Outro: ________________________________
16. Você poderia descrever brevemente uma experiência da sua organização ou do seu trabalho com dados
abertos governamentais?
_________________________________________
17. Quais foram as fontes de dados que você ou sua organização já utilizou? (caixas de seleção)
[ ] Portal Brasileiro de Dados Abertos
[ ] Órgãos governamentais por meio da Lei de Acesso à Informação

144

[ ] Portal da Transparência
[ ] Portal de um órgão governamental específico
[ ] Outro: ________________________________
18. Você teve que melhorar a qualidade da base de dados para utilizá-la?
[ ] Sim
[ ] Não
19. Qual a abrangência dos dados que interessam ao seu trabalho?
[ ] Municipal
[ ] Estadual
[ ] Nacional
[ ] Internacional
[ ] Sem especificidade geográfica
20. Bases de dados relacionadas a quais categorias interessam ao seu trabalho ou da sua organização? Marque
as opções que você já utilizou ou que possa vir a utilizar: (caixas de seleção)
[ ] Meio Ambiente
[ ] Saúde
[ ] Educação
[ ] Justiça
[ ] Direitos Humanos
[ ] Segurança Pública
[ ] Transporte Público
[ ] Moradia
[ ] Economia
[ ] Orçamento Público
[ ] Eleições
[ ] Geografia
[ ] Governo e Administração Pública
[ ] Legislativo
[ ] Outro: ________________________________
21. Você poderia descrever, especificamente, as bases de dados que você já utilizou e que lhe interessam?
_________________________________________
22. Quais são as maiores barreiras para que você ou sua organização continue trabalhando com dados abertos
governamentais? (caixas de seleção)
[ ] Falta de interesse
[ ] Falta de necessidade
[ ] Baixa qualidade dos dados
[ ] Falta de recursos técnicos
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[ ] Falta de recursos humanos
[ ] Falta de infraestrutura e instalações
[ ] Falta de investimento
[ ] Outro: ________________________________
23. Com quais objetivos você ou sua organização utiliza dados abertos governamentais? (caixas de seleção)
[ ] Exercer controle social e fiscalizar as contas públicas
[ ] Curiosidade
[ ] Compreender o funcionamento do governo
[ ] Beneficiar a minha comunidade
[ ] Tornar o governo mais eficiente e eficaz
[ ] Colaborar com a comunidade de usuários de dados abertos
[ ] Inovar em serviços e produtos
[ ] Fomentar a transparência
[ ] Aumentar a confiança
[ ] Resolver um problema específico
[ ] Promover a participação e o engajamento de cidadãos
[ ] Promover a interoperabilidade
[ ] Promover a colaboração e a co-criação com outros cidadãos
[ ] Estimular o crescimento econômico
[ ] Estimular a ciência e produzir conhecimento
[ ] Promover cidades inteligentes
[ ] Outro: ________________________________
24. Qual a chance de você continuar trabalhando com dados abertos governamentais?
[ ] Nenhuma
[ ] Apenas quando houver demanda
[ ] Às vezes
[ ] Diariamente
25. Existe um ou mais links para alguma iniciativa ou projeto que desenvolveu com dados abertos
governamentais?
_________________________________________
26. Caso queira, deixe o seu email para uma possível continuação desta pesquisa no futuro:
_________________________________________
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ANEXO 2 - ENTREVISTA COM ÁLVARO JUSTEN (TURICAS)
Fundador do Brasil.IO
Programador e Ativista
Entrevista realizada no dia 30/11/2018

Pesquisadora: Qual foi o seu maior interesse e motivação para trabalhar com dados
abertos governamentais?
Turicas: Eu programo desde os 14 anos. Tenho 31 atualmente, então tem bastante tempo.
Antes de começarem a falar de data science, de alguma forma eu sempre trabalhei com
dados. Desde que eu aprendi SQL fiquei super empolgado para analisar dados e comecei
a trabalhar mais depois que trabalhei em uma startup no Rio de Janeiro que faz
monitoramento de dados, mesmo sem ser dados públicos. Um tempo depois, trabalhei na
Fundação Getúlio Vargas, na escola de matemática aplicada. Lá, trabalhávamos com
dados, em sua maioria, públicos. O que me motivou a ser ativista nesse campo foram
alguns problemas que eu tive para acessar dados que eu queria usar. Eu queria analisar
dados de municípios brasileiros, pois não sabia onde eu queria morar. Eu queria sair do
Rio de Janeiro e pensei em analisar dados para obter informações sobre outros municípios
brasileiros. Vi que tínhamos diversos problemas de acessibilidade. Os dados estão
disponíveis, mas não são facilmente usados, principalmente por leigos. Eles estão em
formatos diferentes, dispersos, sem metadados, o que não nos permite compreender o
domínio dos dados. Nesse momento, comecei a me engajar nessa questão dos dados
abertos: quis trabalhar para que isso mude no Brasil.
Pesquisadora: Poderia contar um pouco da sua experiência com o Brasil IO, que é o
repositório de dados abertos, na maioria das vezes, governamentais, que você
desenvolveu e mantém? Qual a sua intenção ao criar essa iniciativa?
Turicas: A ideia do projeto é pegar os dados que não estão acessíveis e disponibilizá-los
em um formato palatável para pessoas que não têm conhecimento de programação. No
nosso manifesto está escrito que tornar os dados abertos inacessíveis é de certa forma
elitizar a democracia, pois significa restringir o acesso aos dados. O que o Brasil.IO tenta
fazer é tirar esse privilégio dos programadores para que todo mundo consiga usar esses
dados. O trabalho que faço lá surgiu desses meus questionamentos. Entre 2013 e 2014,
eu ainda não tinha a concepção que tenho hoje do Brasil.IO, mas a minha ideia era
basicamente poupar trabalho. Eu coletava dados do IBGE, tinha amigos coletando dados
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da Copa do Mundo, e tinha outros amigos que estavam coletando os mesmos dados. Era
trabalho dobrado. A partir desse momento, pensei em evitar retrabalho para capturar e
limpar esses dados. Depois, tive essa visão relacionada à acessibilidade. A ideia não é só
ajudar programadores, pelo contrário, hoje vejo que tem muita gente que querem utilizar
esses dados, mas que não tem acesso tão fácil a eles. Além de criar programas para
executar esse processo que eu chamo de libertação de dados, eu também tento criar um
ecossistema de pessoas que se importam, utilizam, relatam problemas e sugerem novos
datasets.
Pesquisadora: Na comunidade que trabalha com software livre, há um senso de
colaboração e compartilhamento de conhecimento. Isso se aplica também no movimento
pelos dados abertos no Brasil? Os usuários de dados abertos no país têm o hábito de
compartilhar suas bases de trabalho?
Turicas: Eu tento fazer isso. Estou envolvido com software livre desde 2004. Tudo que
eu faço, sempre que eu posso, tento priorizar o software livre e a liberação de códigos. Os
movimentos se conversam bastante, mas depende da tribo que usa os dados. Os
programadores têm no sangue essa ideia de compartilhar os códigos, principalmente hoje
com o Github. O próprio movimento software livre nasceu de um programador, assim
como o Creative Commons, o open hardware, o movimento da ciência aberta e outros
movimentos que trabalham com a abertura e trazer os usuários para o centro. Os
programadores inseridos nesse meio acabam sendo os que mais compartilham dados.
Outras pessoas não têm essa cultura. Não sei se porque não querem ou porque não estão
acostumadas, não faço julgamento de valor aqui. Mas já conversei com diversos
jornalistas sobre isso. Vejo que pelo fato dos veículos querer dar furos, os jornalistas que
trabalham com dados não liberam seus códigos. Isso vai contra a ideia dos movimentos
de software livre, dados abertos e acesso à informação. Os paywalls são exemplos disso
também. Para algumas pessoas, dados abertos é bom enquanto são usuários, mas depois
que usam, elas não necessariamente querem liberar esses dados. No jornalismo isso ainda
existe, infelizmente, mas essa é uma cultura que está mudando na medida em que os
jornalistas estão aprendendo a programar. Mas isso ainda caminha de modo bem devagar.
Percebi que vários jornalistas não citam o Brasil.IO. Enfim, já vi diversos casos de
jornalistas que claramente usaram os dados do sistema para alguma reportagem mas que
citam apenas as fontes primárias dos dados. Acho isso bem ruim pois não dá visibilidade
à ferramenta, como se todo trabalho que temos, na maioria das vezes totalmente
voluntário, não valesse ou tivesse ajudando, e que é muito importante para que matérias
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desse tipo sejam feitas, além de ser eticamente questionável utilizar algo e não dar
créditos. Principalmente porque está explícita a licença de uso dos dados em cada dataset.
E isso não acontece em outras áreas que usam dados abertos. E os jornalistas usam
ferramentas digitais, assim como outros meios. Cientistas políticos, por exemplo, usam
mais ferramentas digitais e uma grande quantidade de dados. Mas se você pega as ciências
sociais, de maneira genérica, não é todo mundo que sabe nem mexer no computador
direito. Esse pessoal normalmente tem uma preocupação com a abertura de dados. O
envolvimento com os dados abertos e a cultura de compartilhamento tem a ver também
com o entendimento de tecnologia que as pessoas têm. Um dos trabalhos da Escola de
Dados, da qual eu também faço parte, é justamente o empoderar a sociedade civil quanto
ao uso de dados. Aqui no Brasil, por questões históricas, a Escola de Dados é muito
voltada para o jornalismo de dados, mas tentamos nos abrir também para outras áreas,
como para profissionais do Direito, das ciências sociais, estatísticas e outros.
Pesquisadora: Ao melhorar as bases de dados abertos governamentais, que muitas vezes
não estão acessíveis, como você disse, e disponibilizá-las no Brasil.IO, quem utiliza esses
dados já tratados? Você tem algum tipo de resultado?
Turicas: Eu não conheço todos os usuários, não cheguei a fazer uma entrevista com eles.
Pela quantidade de visitas que o site tem, sei que há muito mais pessoas que o acessa do
que as que eu tenho contato. Mas entre os que eu conheço e que me fornecem feedbacks,
esses usuários são jornalistas e programadores, principalmente analistas de dados, porque
há a possibilidade deles rodarem os scripts que disponibilizo no Brasil.IO nas suas
próprias máquinas, então atrai outros programadores. Percebo também que como eu tenho
bases de dados indexadas como a que mostra os sócios de todas as empresas brasileiras,
existe também os usuários que caem de paraquedas. São usuários que estão buscando uma
informação específica e em uma busca aleatória no Google pelo nome dela, ou da sua
empresa, acha o Brasil.IO. Isso porque há um ano, peguei os dados da Receita Federal
que já estavam abertos, e fiz o script para extraí-los, gerar outros arquivos em formato
CSV, e até consertá-los, já que algumas informações vêm incorretas, tudo isso porque
eles disponibilizam esses dados em um formato horroroso, não padronizado e bem ruim.
Fiz tudo isso e liberei os dados, baseados no dataset da Receita, mas que ainda não
continham as atividades das empresas, os endereços, dos sócios só tinha os nomes. Pedi
neste ano, junto a um advogado e ao pessoal da Open Knowledge Foundation, alguns que
fazem parte da Operação Serenata de Amor, e a gente realizou um pedido conjunto.
Vimos que a Receita já havia negado diversos outros pedidos de acesso à essas
149

informações. O advogado recolheu todas as negativas dadas pela Receita aos pedidos
anteriores, eu entrei com a parte técnica, mostrando que o dataset continha uma série de
problemas, e depois de alguns recursos, conseguimos a liberação desses dados e o dataset
foi enviado por pendrive pelos Correios. Daí, criei um outro programa para extrair essa
versão nova com as informações a mais e disponibilizamos para que qualquer pessoa
possa baixa-lo.
Pesquisadora: Quais são os efeitos esperados da utilização desses dados que você trata
e libera, como os dados da Receita Federal que eram restritos, e agora, por conta do seu
trabalho na Brasil. IO, estão abertos?
Turicas: Alguns benefícios diretos são a possibilidade de termos um jornalismo de
melhor qualidade. Percebi que depois que eu liberei alguns datsets que tinham uma
demanda grande mas, por serem relativamente complexos, não eram analisados, pois se
você ver as pequenas redações de jornais, não há quem saiba trabalhar com dados, como
um programador. Essas redações acabam ficando reféns dos formatos nos quais os órgãos
disponibilizam os dados. Se os dados são disponibilizados em formatos legais, elas
conseguem fazer alguma coisa. Se não, só as redações maiores têm acesso. Desse modo,
acredito que [com o Brasil.IO] mais jornalistas têm acesso aos dados. Há também
empresas que utilizam o Brasil.IO para questões internas, não tem como eu ter uma noção
direta desse uso, mas sei que há empresas que precisam esses dados, como da Receita
Federal, que muitas vezes disponibiliza dados ruins, e a gente consegue otimizar esses
processos mais burocráticos de tornar os dados mais acessíveis, e isso vale pra qualquer
órgão. Conheço também Ministérios Públicos que utilizam o Brasil.IO para fazer análises
de dados. Sendo que na ordem normal das coisas, eles fariam um pedido direto para um
órgão produtor dos dados, ia demorar um tempo maior para recebe-los, em um formato
completamente aleatório, e eles ainda teriam um grande trabalho para extrai-los e no
Brasil.IO as bases de dados já estão prontas para serem usadas. Há alguns programadores
do Ministério Público do Rio que já contribuíram com um código meu e têm interesse.
Então eu diria que benefícios diretos do meu trabalho seriam melhorar o jornalismo, o
controle social da sociedade e o controle por parte das instituições também. De maneira
mais indireta, olhando para o ideal do projeto, um benefício que acredito é em ter uma
democracia mais justa em termos de dados. Se cada cidadão conseguir ter acesso a dados
que antes eram inacessíveis, já há aí um benefício para a democracia de maneira geral.

150

ANEXO 3 - ENTREVISTA COM NATÁLIA MAZOTTE
Diretora Executiva da Open Knowledge Foundation Brasil
Organização não governamental
Entrevista realizada no dia 05/12/2018
Pesquisadora: Quais são as ferramentas e projetos da Open Knowledge Foundation
Brasil que usam ou fomentam o uso de dados abertos no Brasil, sobretudo os dados
oriundos de órgãos públicos?
Natália: A Open Knowledge Brasil tem três frentes de atuação. Uma frente é o programa
de capacitação. Entendemos que não adianta só fazer advocacy pela abertura de dados,
precisamos capacitar atores que vão ser os usuários desses dados, para que se tornem de
fato em ações concretas na sociedade. Esse programa de capacitação é chamado Escola
de Dados. A Escola tem cursos, tutoriais, programas de fellowship e outras iniciativas
que capacitam agentes da sociedade para incorporar os dados abertos de forma efetiva
nos seus trabalhos e nas suas agendas. A segunda frente de atuação da Open Knowledge
Brasil que fomenta o uso de dados abertos é o programa Inovação Cívica. Nesse
programa, pensamos em como tecnologias e projetos com expertise cidadã, pensando
sempre na utilização, abertura e difusão de dados. Dentro desse programa, realizamos e
apoiamos projetos como o Serenata de Amor, que é um projeto de controle social dos
gastos parlamentares, que faz uso de inteligência artificial e dados abertos, temos também
o projeto Perfil Político, recém lançado, que utilizou diversas bases de dados para levantar
o histórico dos políticos que concorreram às eleições. Em uma segunda fase, esse projeto
começará a monitorar os parlamentares que foram eleitos, com acompanhamento dos
dados parlamentares sobre projetos de lei, os projetos que passam pelas bancadas, então,
temos esse olhar para a continuidade desse projeto em uma segunda fase. Temos também
o Gastos Abertos, projeto inspirado no Open Spending, do Reino Unido, que facilita o
acesso e entendimento sobre os gastos governamentais e o orçamento público. O terceiro
eixo de atuação da Open Knowledge é mais difuso em termos de projetos. Fazemos
advocacy por meio de parcerias com outras organizações da sociedade civil para nos
posicionarmos e contribuirmos com políticas públicas de governo aberto, e para tentar
evitar o retrocesso anunciado por alguns políticos. Formamos coalizões para interferir
nessas agendas.
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Pesquisadora: Vocês priorizam alguns setores sociais para realizar esses cursos e
cidadãos? Quem normalmente participa dessas oficinas, por exemplo, da Escola de
Dados?
Natália: No Brasil, nós priorizamos como público-alvo dessas capacitações jornalistas,
ativistas e outras organizações da sociedade civil.
Pesquisadora: Além dos projetos de capacitação para uso de dados abertos no Brasil,
vocês também são responsáveis pelo Índice de Dados Abertos da Open Knowledge, que
é aplicado em municípios brasileiros e avaliam a qualidade desses dados governamentais
de governos locais. Existe um canal de comunicação entre governos e organizações da
sociedade civil para que, por exemplo, a gente possa dar feedbacks a esses produtores de
dados, mostrar esses projetos e iniciativas?
Natália: O grande desafio para abertura de dados no Brasil hoje está no nível municipal,
devido à várias questões. Primeiro, por dificuldades estruturais desses órgãos
governamentais para fazerem frente ao desafio de lidar com inovações tecnológicas,
trabalhar como governos eletrônicos, desde digitalizar informações, até praticar uma
governança efetiva dessas informações. Há esse desafio estrutural, da capacidade dos
agentes a nível municipal de conseguir lidar com essa nova dinâmica de governos. E há
também dificuldades políticas. É difícil responder a essa pergunta de modo geral, se é
possível criar canais de comunicação com esses governos, porque temos realidades muito
diferentes entre os municípios no Brasil. O cenário é muito heterogêneo. Temos
municípios como São Paulo, que tem um programa de governo aberto, o São Paulo
Aberta, que atua de diversas formas a nível local e atua na Open Government Partnership,
assim como existem outros municípios que nem tem portais de dados abertos
governamentais.
Pesquisadora: Mesmo sabendo que às vezes é difícil mensurar esse tipo de resultado,
quais são os efeitos esperados dessa atuação com dados abertos no Brasil, principalmente,
por meio de todos esses atores que a Open Knowledge capacita para usar dados?
Natália: Temos o fortalecimento do jornalismo de dados, que tem a informação como
matéria prima do seu trabalho, e se beneficia dessa abertura de dados governamentais. E
temos, de modo geral, a possibilidade de jornalistas, programadores e organizações da
sociedade civil realizarem o monitoramento e análise de políticas públicas, para que todo
o esforço de implementar ações e programas governamentais não se perca. Para que
políticas públicas não sejam enxugar gelo.
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ANEXO 4 - ENTREVISTA COM AURELIANO VOGADO JÚNIOR
Diretor de Governo Aberto do Ministério da Transparência e Controladoria Geral
da União
Gestor Público
Entrevista realizada no dia 04/12/2018

Pesquisadora: Como se estrutura a política de dados abertos no governo federal
brasileiro? Quais são os principais órgãos responsáveis por ela?
Aureliano: No governo federal, temos dois órgãos envolvidos na política de dados
abertos. Tem o Ministério do Planejamento, que é o órgão de origem da política e o
responsável pelo Portal Brasileiro de Dados Abertos, e tem o Ministério da Transparência
e Controladoria Geral da União, do qual faço parte e coordeno o programa de governo
aberto, que é responsável pelo monitoramento. A CGU trabalha também com a
capacitação dos órgãos para que eles desenvolvam e implementem os Planos de Dados
Abertos. Em decreto, esses dois são os órgãos envolvidos com a política de dados abertos
do governo federal.
Pesquisadora: Um usuário de dados abertos que acessa o dados.gov.br terá acesso a uma
quantidade distinta de dados dos diferentes órgãos governamentais. Como explicar essa
discrepância? O Banco Central do Brasil, por exemplo, disponibiliza o acesso a milhares
de conjuntos de dados, enquanto há ministérios com uma dúzia...
Aureliano: Isso depende da preparação de cada órgão. Muitas vezes um órgão não dispõe
de recursos tecnológicos, outras vezes não tem recursos humanos para levar a política pra
frente. Depende também do tamanho do órgão, pois a catalogação das bases de um órgão
grande demora mais. O Decreto [8.777] de 2016 previu que os órgãos estudassem e
liberassem de imediato suas bases de dados. Só que há um período de maturação da
política, até que ela seja internalizada dentro dos órgãos. E isso requer tempo e ações de
controle e monitoramento. Hoje a gente já tem mais de 100 órgãos que fizeram PDAs e
esse número tende a aumentar. O nosso Painel de Monitoramento da CGU disponibiliza
quais são os órgãos que estão inadimplentes. Isso faz com que os órgãos se movimentem
para que, se eles não puderem executar seus PDAs de 2016 a 2018, que agora eles possam
fazer isso.
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Pesquisadora: E quais seriam as principais dificuldades institucionais para que os órgãos
governamentais não só produzam PDAs e liberem, mas também utilizem dados abertos?
Aureliano: Recursos humanos e tecnológicos. Em algum caso, há questões relacionadas
à gestão. Por exemplo, há áreas que utilizam determinados sistemas que uma autoridade
pode nem conhecer. Em outros casos, há dificuldades de conhecimento. É um órgão que
ainda não conhece a política de dados abertos. Então as ações de sensibilização e
conscientização sobre o que é essa política ainda estão em curso para que os órgãos
entendam do que se trata a política. Eu posso dizer que tem órgão, hoje, que ainda não
sabe o que é um dado aberto.
Pesquisadora: A CGU tem alguma iniciativa que visa a inclusão de membros da
sociedade civil no processo de criação dos PDAs?
Aureliano: Segundo a resolução nº 3 da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, a
INDA, de outubro de 2017, a consulta pública é um passo obrigatório na construção dos
PDAs. Não existe uma obrigatoriedade para que a consulta pública seja relacionada a
determinado período, mas tem a necessidade de haver uma consulta pública e a
priorização dessas demandas.
Pesquisadora: Depois que os órgãos governamentais têm o esforço de criação dos PDAs
e publicarem os dados prometidos, há também um esforço para a utilização desses dados
pela própria administração pública? Há algum caso concreto esse uso?
Aureliano: Com certeza. Posso citar um exemplo de uso em relação ao controle, por
exemplo. Quando você pega dados publicados por um determinado ministério, esses
dados podem ser incorporados em auditorias. Dados abertos da Receita Federal são
bastante utilizados e podem ajudar outros órgãos a desenvolver políticas públicas.
Pesquisadora: Quais benefícios e resultados você espera obter dos usos que se faz desses
dados liberados?
Aureliano: Temos vários cases de sucesso. Tivemos o mapeamento de casos de zika vírus
em 2016, um Oncoguia que disponibiliza os melhores atendimentos para pacientes
portadores de câncer, ambos utilizando dados provenientes do Ministério da Saúde. Tem
o QEdu, que utiliza dados do Ministério da Educação para criar visualizações do status
da educação básica no país. Existem inúmeras ações hoje que nos dizem que estamos no
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caminho certo. Essa interação com a sociedade civil é fundamental para que a gente possa
ter uma foto de quão bem sucedidos estamos sendo com essa política.
Pesquisadora: A impressão que eu tenho é que a política de dados abertos está em uma
fase inicial, de organização interna dos órgãos para a publicação desses dados, com os
PDAs, que forçam esse planejamento e publicação de um grande volume de datasets...
Aureliano: Já passamos dessa primeira fase de publicar, publicar, publicar. Já queremos
ter o apoio da sociedade demandando e priorizando essas demandas. O Ministério da
Fazenda tem uma base hospedada no Serpro. Para abrir essa base, seria necessário um
milhão de reais. Então precisamos pensar: aquela base vai ter uso? Uso pra uma pessoa?
Que peso deve ser dado à priorização da abertura dessa base? Acho que já estamos nesse
segundo momento. O terceiro momento seria fazer a avaliação da usabilidade dessas
bases. Temos alguns exemplos de aplicativos e casos que utilizam as bases
disponibilizadas no dados.gov.br, por exemplo, mas pelo que vemos isso ainda é muito
aquém do potencial de uso que aquelas bases podem ter. Os benefícios disso são os mais
variados possíveis. Há benefícios econômicos, sociais... Pode haver empresas que
utilizam determinadas bases governamentais para monetizar um serviço, por exemplo.
Ou um aplicativo que vai melhorar a vida das pessoas e a empresa ainda vai ganhar
dinheiro. E pra ter um retorno pro próprio governo também. Tem uma iniciativa do Paraná
que foi o próprio governo que fez, com uso de dados abertos, que tem um retorno bacana.
Com a utilização desses dados por diversos atores, acaba-se lucrando economicamente e
socialmente. Quando se fala em dados governamentais, normalmente acredita-se que
esses dados podem beneficiar mais os cidadãos do que as empresas. E se a gente conseguir
vincular a abertura de dados com ganhos para a sociedade, já estamos apontando a política
para o caminho certo.
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ANEXO 5 – ENTREVISTA COM CECÍLIA DO LAGO
Jornalista de dados do Estadão Dados
Jornalista
Entrevista realizada no dia 06/12/2018

Pesquisadora: Como se configura o trabalho de jornalismo de dados, sobretudo os dados
abertos governamentais, dentro do Estadão?
Cecília: Quando falamos em dados públicos, falamos exclusivamente em trabalhar com
dados de órgãos governamentais. Todos têm origem em órgãos governamentais. São
fontes como o TSE, o IBGE, governos do Estado e prefeituras. Somos agentes de
disseminação e divulgação de dados que já são públicos e estão acessíveis para todo
mundo com as nossas reportagens. O Estadão Dados começou em 2012, apesar de que eu
só entrei ano passado. Atualmente o núcleo tem três pessoas: dois repórteres e um editor.
Temos um grupo de habilidades diferentes dos outros jornalistas. Temos noção de
estatística, lidamos mais com tecnologia e tivemos um treinamento à parte, que ainda não
está muito consolidado no Brasil. Na comunidade de jornalistas de dados no país, todo
mundo se conhece porque tem eventos e congressos e a gente calcula que hoje tenha em
torno de 30 vagas ativas no Brasil inteiro em veículos de comunicação.
Pesquisadora: Trabalhar com dados significa coletar, minerar e criar visualizações para
que eles contem histórias nas reportagens jornalísticas. Você e os jornalistas de dados do
Estadão Dados são capacitados para realizar todo esse processo ou contam com uma
equipe multidisciplinar, com programadores e estatísticos?
Cecília: Fazemos esse processo do início ao fim. Na maioria das vezes vamos atrás dos
dados. Mas há algumas situações em que uma ONG ou think thanks que trabalham com
algum tema específico e que trabalham com dados públicos fazem estudos com
especialistas e em seguida divulgam esses dados para nós. Mas nossos jornalistas também
fazem o processo de trabalhar com dados do início ao fim.
Pesquisadora: Como você citou, há a possibilidade de reutilizar bases de dados de ONGs
e outras instituições, e isso, inclusive, vai de encontro ao princípio da colaboração que
existe no movimento pelos dados abertos, herdado do movimento do software livre. Você
acha que existe esse senso de trabalho colaborativo no jornalismo de dados também?
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Cecília: Tem um programador muito próximo do jornalismo de dados. Ele se dedica a
tratar bases que estão sujas e que não estão bem tabuladas. Ele trata essas bases,
disponibiliza no site dele e torna aquilo mais fácil para os jornalistas usarem. Os
jornalistas de dados gostam muito disso mas a intenção desse programador é deixar os
dados mais acessíveis para os jornalistas em geral, porque ele resolve etapas iniciais do
trabalho com jornalismo de dados e você consegue começar o trabalho de maneira mais
adiantada.
Pesquisadora: E quando vocês trabalham com uma base de dados específica, é possível
que vocês a liberem em seguida, para que outras pessoas possam reutilizá-la?
Cecília: Não, aí é mais raro. Ainda estamos em fase inicial nessa questão da transparência
da imprensa. Geralmente nós reutilizamos dentro do nosso trabalho a mesma base. Mas
abrir o dado usado, a gente ainda não pratica isso. Embora esse seja um plano nosso para
o futuro. Ainda não vejo isso na imprensa brasileira. São pouquíssimas as matérias que a
imprensa deixa liberada no Github o código e o método que utilizou na matéria. O que
acontece é uma trincheira, mas que já avançou muito: permite-se e espera-se que o
jornalista de dados escreva textualmente a sua metodologia no final da matéria.
Geralmente as matérias jornalísticas vêm com essas descrições no pé da matéria. Mas tem
o caso de uma matéria da Folha que tem ela completa no Github e tem uma do Estadão,
também. Mas essa ainda não é nossa prática comum. Essa questão da colaboração é
também trazida pelo jornalismo de dados, mas a cultura que rege o jornalismo é ainda
uma cultura anti-colaboração. Por exemplo, entende-se que se você abre a sua matéria, o
seu concorrente terá a possibilidade de acessar o seu conteúdo, fazer a sua matéria e passar
na sua frente na cobertura. Eu nunca vi isso acontecer no Brasil. Basicamente são só os
jornalistas de dados que são capazes de dar esse impulso, e os jornalistas de dados já são
pessoas ocupadas com suas próprias pautas, planos e cronograma, e não têm tempo de
ficar marcando cerrado no seu concorrente. E são pessoas que já conseguem se virar
sozinhas, não precisam ficar marcando o concorrente. Para a gente que já tem essa cultura
de colaboração, é uma questão superada. Não tenho o menor problema em compartilhar
dados públicos que não são tão acessíveis assim e passar para um concorrente. Me
interessa mais o resultado e a capacidade de executar uma matéria do que ficar
contingenciando a matéria-prima que pode ser usada para fazer uma outra matéria. A
matéria-prima é informação pública, que tem que estar na mão dos agentes de imprensa.
Alguns veículos pequenos, por exemplo, abordam o Estadão Dados para pedir ajuda, não
157

sabem onde conseguir os dados. E conseguimos liberar. Mas essa é uma cultura nossa,
interna. A imprensa não tem essa vocação.
Pesquisadora: Dentro do seu veículo, o Estadão Dados, você falou que apenas três
pessoas trabalham com jornalistas de dados. Quais são as barreiras encontradas no seu
trabalho diário?
Cecília: O caminho natural é que as habilidades dos jornalistas de dados se popularizem
e façam parte do hall mínimo de habilidades de qualquer jornalista. Mas isso depende de
uma virada de geração. Eu faço parte de um grupo de pessoas que entende que o jornalista
precisa de modernizar e que a gente precisa ter novas habilidades. Há noções muito
específicas, que eu acredito que não precisa que toda redação saiba, só os jornalistas de
dados, que podem trabalhar com os processos e bases mais difíceis. Para esse jornalista,
sim, é importante saber programar. Entretanto, há coisas que hoje que só os jornalistas de
dados sabem, que são coisas que eu acho que todo jornalista já deveria vir pronto desde
a faculdade. Tem coisas que eu gostaria que meus colegas soubessem, daí eu ficaria
restrita às tarefas mais difíceis e onde meu esforço é melhor aproveitado. Mas isso
depende de uma mudança na cultura das universidades, de ter cursos e formação
disponíveis para esses jornalistas. Quando eles estavam na faculdade se formando, nem
havia a palavra jornalismo de dados em português, não tem como exigir dessas pessoas
habilidades que não estavam disponíveis para ela. Precisamos girar o ciclo de formação
no Brasil e uma geração de jornalistas. Os jornalistas de dados precisam chegar no topo
das carreiras e nas direções das redações para começarem a dar mais valor. Nos veículos
hoje em dia, ninguém mais nega que o jornalismo de dados é importante. Mas esse
movimento ainda é muito lento e por causa disso o Brasil acaba ficando atrasado em
países como os Estados Unidos que já têm redações de 30 pessoas dedicadas ao
jornalismo de dados.
Pesquisadora: Qual a sua experiência com a acessibilidade dos dados? Vocês encontram
as bases de dados que desejam com facilidade ou tem que solicitá-las pela LAI?
Cecília: A nossa experiência nesse sentido é uma constante dor de cabeça. No nosso dia
a dia, cada um tem um repertório de base de dados que conhece. Eu, por exemplo, tenho
um bom traquejo com bases de dados do TSE, que são bases eleitorais. Eu conheço todo
o potencial que aquela base pode oferecer. Qualquer matéria que precise daquele dado
eleitoral, a redação já sabe que é para mim que tem que perguntar. Aos poucos, vou
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adicionando ao meu repertório outras bases de dados, como os mapeamentos da Prefeitura
de São Paulo. Mas o recorrente é que da redação surja uma pauta, uma pergunta e eu
preciso descobrir qual a base do governo que possa vir a responder aquela pergunta.
Frequentemente eu corro atrás de bases que não tenho familiaridade. Esse primeiro
esforço de encontrar a base vai da nossa experiência e habilidade de pesquisa. Depois que
achamos essa base, tem que ver se temos acesso a ela ativamente ou pela Lei de Acesso
à Informação. Tem várias bases que dão dor de cabeça, como as bases que dão mais dor
de cabeça que outras, como as bases sobre criminalidade, pois não têm dicionário de
dados, não são padronizadas. Tem vários obstáculos de transparência nesse processo, mas
tem avançado bastante, inclusive em transparência ativa, que é o que mais nos ajuda. Já
foi mais difícil no passado solicitar informações em formato aberto, porque vários órgãos
públicos não entendem a importância de ser formato aberto, como um CSV, e o formato
PDF impera ainda na maioria dos órgãos públicos. Mas temos tido algumas vitórias
solicitando formato aberto. Geralmente a instância que já possui uma cultura de dados
abertos entre seus funcionários, como a Prefeitura de São Paulo, já tem funcionários que
se importam com transparência e dados abertos. A Prefeitura de São Paulo tem uma
tendência à abertura que é orgânica dela. Um governante pode incentivar esse processo
ou atrasar um pouco, mas já o vemos como inevitável. Houve escândalos na Prefeitura de
São Paulo de um funcionário que deliberadamente atrapalhava a transparência pública e
perdeu o cargo por isso. A gente tem esperança que o Governo do Estado se inspire nesses
avanços da Prefeitura. Mas pelo nosso conhecimento, o governo federal é o mais
avançado em termos de governo aberto, transparência e dados abertos, Estados são menos
transparentes que governo federal, e prefeituras são menos transparentes que Estados,
com exceção da Prefeitura de São Paulo. Se um veículo de imprensa tivesse gente para
investigar só os dados da Prefeitura, daria para manter um caderno só sobre isso. O
Legislativo é mais transparente que o Executivo e o Judiciário é o mais fechado de todos.
É difícil conseguir informação do Judiciário, apesar de já ter avançado muito com o CNJ,
que disponibilizou as remunerações e os auxílios que os ministros e juízes recebem. É por
isso que muitas matérias sobre auxílio-moradia existem hoje. Esses assuntos, como a
questão do custo do Judiciário hoje, não estariam no debate público hoje se não fosse a
transparência imposta pela Carmem Lúcia no final do ano passado. A quantidade de dados
públicos disponíveis hoje é muito maior do que a quantidade de jornalistas disponíveis
para dar conta dessas informações. Mesmo com avanços muito grandes em questão de
dados abertos de 2010 para cá, o Brasil ainda não colhe os frutos de todo esse processo.
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A nossa imprensa ainda não tem um braço grande suficiente para processar a quantidade
de notícias e informações. Mas isso vai mudar de acordo com a melhoria da produtividade
dos jornalistas de dados. De 2012 a 2017, o Estadão Dados reinou sozinho no jornalismo
de dados. Os primeiros concorrentes começaram a aparecer no ano passado. O G1, O
Globo e Folha, começaram no ano passado, junto com a Gazeta do Povo e jornal Correio
da Bahia, mas só têm uma pessoa. As vagas são poucas e estão concentradas nos veículos
grandes. As sucursais de Brasília não têm jornalistas de dados, por exemplo. Não existe
cobertura regional. Só existem equipes em São Paulo e Rio de Janeiro, e pessoas isoladas
em Porto Alegre, Fortaleza, Curitiba e Salvador.
Pesquisadora: De modo geral, que efeitos sociais, políticos, etc, você espera gerar desse
trabalho com jornalismo de dados?
Cecília: O Estadão Dados já obteve alguns resultados: ganhamos o prêmio Esso, todo
ano recebemos prêmios e em todo ciclo eleitoral somos responsáveis por algumas
inovações na cobertura eleitoral. O período eleitoral tem sido a vitrine para o jornalismo
de dados. O impacto que esperamos é estar na frente dos seus concorrentes e ser
respeitado pelos leitores pela precisão. Queremos aumentar o nível e a concorrência da
imprensa.
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ANEXO 6 – ENTREVISTA COM WAGNER OLIVEIRA
Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV
DAPP)
Pesquisador
Entrevista realizada no dia 07/01/2019

Pesquisadora: Quais são as ferramentas criadas pela DAPP com o uso de dados abertos
governamentais?
Wagner: Nossa primeira iniciativa nessa área foi uma ferramenta com dados sobre o
orçamento público, que gerou o Mosaico Orçamentário, criado em 2014. O objetivo dele
é traduzir as escolhas públicas que estão intrínsecas ao orçamento e desmistificar esses
dados orçamentários, que, em geral, as pessoas não têm o hábito de consultar. Do ponto
de vista informacional, essa ferramenta não é complexa, mas traduz muita informação de
forma simples. Também vimos, ao longo desses anos, essa ferramenta é muito boa para
dar os insights iniciais para outras análises mais profundas. Alguns casos emblemáticos
foram contatos que recebemos de órgãos de controle como o TCE e o TCM que estavam
investigando determinado tema e que usaram como pontapé inicial o Mosaico. Isso
porque o Mosaico mostra a taxa de execução do orçamento, isso é, para cada categoria
do orçamento, o Mosaico especifica qual é o percentual de execução em um ano, e então
foi possível observar que determinada despesa foi pouco executada durante alguns anos,
por exemplo, e foi possível levantar suspeitas a partir daí. Outro caso foi aconteceu com
o incêndio no Museu Nacional do Rio. Tivemos o contato de um pessoal procurando a
execução do orçamento do Museu nos últimos anos dentro do Mosaico. Para essa
ferramenta usamos a base de dados do SIGA Brasil, que são dados sobre o orçamento
público federal e dos Estados. Já tentamos passar direto para o SIAF, que é a fonte original
desses dados, mas é sempre mais difícil, é preciso ter um acesso específico, que só é
disponibilizado para algumas instituições. Então o que fazemos é apenas puxar a base de
dados do SIGA e subir na nossa plataforma, com a programação já pronta. Essa iniciativa
criou uma área aqui dentro da DAPP, que é toda dedicada à Transparência Orçamentária.
Ao longo do tempo, lançamos diversas outras ferramentas com o uso de dados abertos: o
Geologia Orçamentária, que compara a evolução do orçamento ao longo do tempo,
lançamos um protótipo do Transferências, umas ferramenta dedicada a mostrar as
transferências dos governos federais para estados e municípios, depois, lançamos outras
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iniciativas relacionadas à área de Política, com a ideia de traduzir as informações
relacionadas ao financiamento de campanha, entre 2014 e 2015, quando se discutiu muito
qual o melhor modelo para uma reforma eleitoral, e naquele momento foi importante esse
projeto para subsidiar esse debate. Lançamos o Mosaico Eleitoral, uma ferramenta que
olha para a distribuição de doações para deputados, senadores, etc, e o Câmara
Transparente, que permitia identificar, por exemplo, como operava o lobby da bancada
ruralista, por meio da identificação de quem eram os deputados que recebiam recursos de
empresas associadas ao setor agropecuário. Quando a lei mudou e passou a não mais
permitir a doação de pessoas jurídicas, nosso trabalho foi dificultado, e as coisas ficaram
menos transparentes. Isso porque o lobby continuava, obviamente, acontecendo, na maior
parte das vezes, por doações de pessoas físicas com montantes astronômicos, e ainda,
muitas vezes, essas pessoas físicas sendo sócias das empresas. Chegamos a fazer para
alguns municípios específicos (Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo), um
mapeamento entre a relação de doações de campanha por pessoas físicas e por pessoas
físicas, sendo essas sócios de empresas. E a partir daí vemos que nada tinha mudado muito
na configuração do lobby. Temos ainda a Bússola Fiscal, uma ferramenta que lançamos
especialmente para analisar o cumprimento da meta fiscal ao longo de um ano. Lançamos
essa plataforma em 2017, um ano no qual se discutiu muito esse tema, não se sabia se a
meta fiscal seria cumprida, então fizemos esse acompanhamento ao longo do ano. Para
essa ferramenta, tivemos que puxar dados de PDF, de decretos de programação
orçamentária. Foi um trabalho hercúleo, mas que gostamos do resultado, e que foi
pontual, só analisamos aquele ano. Ao longo do tempo, abordamos outros temas em
outras ferramentas também, para além da transparência orçamentária. Temos o Data
Crime, onde reunimos muitos dados sobre criminalidade e segurança pública. O desafio
aqui foi tornar os dados consolidados, porque as secretarias dos Estados divulgam os
dados de formas diferentes, e também ajudamos com essa ferramenta a embasar o debate
sobre segurança. Também temos uma iniciativa de visualização de dados na área de
migração, o Observa Migração, além de casos e estudos pontuais sobre áreas de políticas
públicas específicas, como saúde. Além dessas iniciativas, desde 2016, temos uma
parceria com a Open Knowledge Brasil. Eles tinham uma metodologia criada para um
Índice de Dados Abertos global, que analisa e compara países, e queriam um ponto focal
no Brasil para ajuda-los a avaliar a situação do país. Além de contribuir com esse
processo, adaptamos esse índice para conseguir avaliar o grau de abertura das cidades
brasileiras. Até por questões práticas, as pessoas se interessam mais por dados das suas
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cidades, onde recebem diretamente os efeitos das políticas. Lançamos o piloto em 2017
com Rio e São Paulo. Em 2018, avaliamos Rio, São Paulo, Salvador, Porto Alegre,
Brasília, Natal, Belo Horizonte e Uberlândia, e não foi um piloto, mas o índice tal como
pensamos quando criamos a nossa metodologia. Em 2019, pretendemos aplicar o índice
para avaliar todas as capitais.
Pesquisadora: Assim como você disse que obteve repercussão de órgãos de controle
pelas ferramentas como o Mosaico Orçamentário, houve algum tipo de comunicação ou
interesse com as prefeituras após a implementação do índice de abertura municipal?
Wagner: Tivemos um retorno melhor do índice de dados abertos. Como as cidades estão
sendo avaliadas, vemos que há sempre um interesse dos gestores sobre como eles podem
melhorar. O caso da Bahia é curioso. Fui para um evento da CGU em Brasília e, de
repente, uma pessoa de Salvador veio falar comigo. Ele trabalhava na Controladoria Geral
do Município e, tomando conhecimento do Índice, quis saber como poderia melhorar a
avaliação da cidade com o seu trabalho. Em termos de estratégias de comunicação,
fazemos eventos locais em todas as cidades que participam do índice com a presenta de
gente dos governos e órgãos de controle para que acompanhem os resultados. Além disso,
vira e mexe, entramos em contato com o poder público para orientá-los sobre o que fazer
com relação à abertura de dados. Aqui, temos o exemplo do Pátio Digital, uma iniciativa
da Prefeitura de São Paulo, que é um destaque, a cidade mais bem avaliada no nosso
índice. Eles quiseram dar um passo a mais e, além dos dados que já estão abertos, estamos
assessorando a abertura e a visualização de dados sobre educação e orçamento para a
educação também.
Pesquisadora: Vocês utilizam bases de dados de diversos temas para construir suas
ferramentas. São dados orçamentários, sobre migrações, segurança e outros. Qual a sua
experiência com a acessibilidade a esses dados?
Wagner: Temos vários casos diferentes. Já tivemos também ferramentas relacionadas a
dados eleitorais, o que são bem tranquilos, porque o TSE normalmente compila, trata,
divulga e disponibiliza esses dados em formato aberto. Vimos também pelo Índice de
abertura nacional que as bases de dados do TSE são sempre as mais bem avaliadas, há
uma riqueza de dados eleitorais. Mas também temos experiências traumáticas, como as
bases de dados sobre migrações, que só agora vemos uma preocupação com a qualidade
e importância desses dados para a pesquisa. Pouco tempo atrás, quando começaram a sair
casos na mídia sobre migrações, todos foram em cima da Polícia Federal para buscar
dados, muitas vezes pela Lei de Acesso à Informação. Seria muito mais fácil se esses
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dados já estivessem abertos e disponíveis. E isso tudo porque não pedimos dados pessoais,
como identidades dos imigrantes. Queremos saber dados quantitativos, simplesmente,
como quantos venezuelanos entraram no Brasil. Tivemos muita dificuldade com esses
dados e só conseguimos empreender uma ferramenta sobre migrações com dados
solicitados pela LAI à Polícia Federal e depois de muito esforço e vários pedidos. Tem
uma questão que é até cultural, de não entender a importância de se ter transparência.
Pesquisadora: O investimento nesse tipo de ferramentas é alto: é preciso ter uma equipe
interdisciplinar para coletar e organizar bases de dados, gerar análises, visualizações e
manter esses dados atuais. Qual o retorno que vocês esperam dos empreendimentos da
DAPP? Que benefícios esperam gerar?
Wagner: A DAPP trabalha com pesquisa e com assessorias e consultoria. Primeiro,
esperamos um retorno que é a nossa missão que é produzir bens públicos com nossas
pesquisas, ajudando a embasar e engajar debates e discussões na agenda pública.
Segundo, eventualmente, somos procurados por prefeituras e governos para assessorá-los
prestando consultorias, para abertura de dados, por exemplo.
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