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DADOS GOVERNAMENTAIS ABERTOS

▪ O Estado e a sociedade civil representam os atores principais no
regime contemporâneo de informação. De um lado, há o Estado com
as suas informações. De outro, há a sociedade civil com a sua
demanda informacional. E no intervalo desta relação, diferentes
processos e contextos (MOREIRA, 2015).

▪ O direito de acesso à informação pública constitui-se em uma
premissa para a transparência das ações governamentais. Para
Batista (2010), a informação pública consiste na informação que é
produzida pela Administração Pública e disponibilizada ao interesse
público e coletivo da sociedade .



DADOS GOVERNAMENTAIS ABERTOS

▪ Dados Governamentais Abertos (DGA), é o termo utilizado pela
literatura para denominar a disponibilização, através da Internet, de
informações e dados governamentais de domínio público para a livre
utilização pela sociedade (MOREIRA, 2015).

▪ Os primeiros movimentos de open data surgiram no governo de
Barack Obama. Todo o processo da eleição e os compromissos
assumidos resultaram no primeiro portal de governo aberto,
seguindo as definições do W3C, ou seja, ter dados em formato
aberto, que possam ser acessados por qualquer sistema, sem a
necessidade de estarem vinculados a um sistema privado, fechado.



DADOS GOVERNAMENTAIS ABERTOS

▪ No Brasil
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DADOS GOVERNAMENTAIS ABERTOS

▪ Governo aberto é a disponibilização de informações em qualquer
formato por parte dos governos e outras ações que visem promover
maior transparência

▪ Dados abertos são a disponibilização de informações, em alguns
formatos (preestabelecidos), por governos, organizações privadas, com
ou sem fins lucrativos, ou por outros atores de uma sociedade

▪ Dados governamentais abertos são a disponibilização de dados por
parte dos governos, nos mesmos formatos estabelecidos para dados
abertos

(ALBANO, 2014)



DADOS GOVERNAMENTAIS ABERTOS

▪ As 3 Leis dos DGAs de acordo com Eaves (2009).

Lei

1. Se o dado não pode ser encontrado e indexado na Web, ele 
não existe.

2. Se não estiver aberto e disponível em formato compreensível 
por máquina, ele não pode ser
reaproveitado.

3. Se algum dispositivo legal não permitir a sua replicação, ele 
não é útil.



DADOS GOVERNAMENTAIS ABERTOS

▪ Através da análise das “leis” propostas por Eaves (2009), é possível
identificar três características principais que norteiam o conceito de
DGA: disponibilidade, reutilização e participação.

▪ Os dados precisam estar disponíveis na Internet em um formato
que possibilite a sua livre manipulação.

▪ A disponibilização dos dados deve permitir a reutilização e
combinação com outros dados.

▪ E qualquer interessado pode ser capaz de utilizar, reutilizar e/ou
redistribuir os dados sem que haja algum tipo de discriminação
e/ou restrição.



DGA COMO FONTE DE INFORMAÇÃO

▪ O movimento de DGA chama a atenção pelo seu potencial de
transformação social e política, a partir do estímulo à transparência,
colaboração e participação dos cidadãos nas políticas e ações
governamentais.

▪ A disponibilização dos dados governamentais pode propiciar uma
série de vantagens, tais como a fiscalização da Administração Pública
pela sociedade, o aumento da qualidade da prestação de serviços
públicos, o empoderamento dos cidadãos e o desenvolvimento de
sua participação política.

(MOREIRA, 2015)



DGA COMO FONTE DE INFORMAÇÃO

▪ ...em contrapartida: os DGA são realmente disponibilizados, em sua
totalidade, pelo governo?

▪ Pesquisa por Daphnee Iglesias para a World Wide Web Foundation e a
Transparência Internacional – organização não governamental cujo
principal objetivo é a luta contra a corrupção. A pesquisa “Dados
Abertos e a Luta Contra a Corrupção no Brasil” (tradução nossa, 2017)
consiste em um levantamento que aplica as mesmas questões para
outros 4 países: África do Sul, Alemanha, França e Indonésia.

▪ Amostragem retirada do G-20, cúpula em que todos os integrantes
assinaram o acordo de implementação de princípios de dados abertos
contra a corrupção.

(IGLESIAS, 2017)



DGA COMO FONTE DE INFORMAÇÃO

▪ A fim de verificar a qualidade da informação disponibilizada para
acesso dos cidadãos e sua efetividade no combate à corrupção, a
autora da pesquisa se ateu a dez pontos-chave (datasets) para medir
os reais esforços dos países no combate à corrupção por meio dos
DGA.

(IGLESIAS, 2017)



DATASETS DA PESQUISA DE IGLESIAS (2017)

1) Registro de atividade de lobby – ao contrário de outros países, no
Brasil não há regulamentação para a atuação dos lobistas, ou seja, não
há parâmetro. Empresas costumam usar os chamado “departamentos
de relações institucionais” para a atividade junto a políticos – o que foi
evidenciado pela Operação Lava Jato.

2) Registro de quadro de sócios – o Brasil não abre o acesso ao quadro
de sócios de empresas.

3) Registro de beneficiário final – Um dado aberto que serve para saber
quem de fato é dono de uma determinada empresa, evitando que a
informação pare apenas em um “laranja”. No Brasil, essa informação só
foi incluída pela Receita Federal em 2015 e, mesmo assim, só para
empresas com sede no exterior. A origem da informação continua em
base fechada.

(IGLESIAS, 2017 apud DIAS, 2017)



DATASETS DA PESQUISA DE IGLESIAS (2017)

4) Servidores públicos – detalhamento do papel/função dos servidores
que tenham cargos de maior relevância/importância, bem como
disponibilização de seu contato pessoal (e-mail, telefone, endereço etc.).

5) Orçamento do governo – dados sobre orçamento do governo nacional
em um nível amplo, com gastos por setor, departamento,
subdepartamento etc

6) Despesas governamentais – registros mensais de gastos do governo
nacional com despesas governamentais em itens específicos, de
montantes inferiores a U$S 1 milhão ou mesmo US$ 100 mil.

7) Contratos públicos – detalhamento dos contratos celebrados pelo
governo.

(IGLESIAS, 2017 apud DIAS, 2017)



DATASETS DA PESQUISA DE IGLESIAS (2017)

8) Financiamento político – dados sobre as contribuições financeiras
recebidas por políticos e partidos.

9) Registros de votação nos parlamentos – contendo registros de votos
individuais, incluindo sessão, câmara legislativa e categoria da lei (se é
uma emenda, uma nova lei, uma nomeação etc.).

10) Registro de terras – informações em nível nacional sobre
propriedades fundiárias e sua localização.

(IGLESIAS, 2017 apud DIAS, 2017)



DATASETS DA PESQUISA DE IGLESIAS (2017)

▪ RESULTADO? O Brasil não passou no teste.

▪ “No Portal da Transparência do governo federal, por exemplo, só
temos disponíveis os itens 5 (orçamento do governo) e 6 (despesas
governamentais). Além de disponibilizar todos os itens dos dez
datasets, seria fundamental juntá-los todos em um mesmo portal,
facilitando a vida de quem precisa da informação”,

▪ “Na Grã-Bretanha, todas essas informações estão no mesmo portal.
No Brasil, há um portal de gastos e receitas, outro sobre compras
públicas, um terceiro sobre eleições. Não se consegue encontrar tudo
em um só. Até existe um portal feito para ser o central
(www.dados.gov.br), mas ele não tem sido satisfatório.”

(IGLESIAS, 2017 apud DIAS, 2017)



DGA COMO FONTE DE INFORMAÇÃO

▪ Outro problema verificado é o modo como os dados são
disponibilizados. “Se cada órgão de uma mesma empresa publicar seu
balanço em uma plataforma diferente – um PDF, um vídeo, uma
planilha, um relatório por escrito – como analisar esses dados de uma
forma produtiva?”, Iglesias (2017) questiona.

▪ A falta de transparência e a dificuldade de lidar com o pouco que ainda
temos em relação a isso causa o efeito colateral de frear o objetivo de
passar o Brasil a limpo. A Lava Jato não utilizou dados abertos na
investigação. “Sem isso, tudo fica mais demorado, pois os
investigadores precisam ficar esperando o repasse das informações de
outros órgãos”, conclui a autora (2017).

(IGLESIAS, 2017 apud DIAS, 2017)



DGC NA CULTURA
▪ A Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de 18 de novembro de

2011).

▪ Além disso, o artigo 8º da Lei prevê rol mínimo de informações que os
órgãos e entidades públicas devem obrigatoriamente divulgar na
internet.

▪ Portal institucional do Ministério da Cultura do Brasil (MinC),
disponibiliza de forma pública, dados que são gerados ou mantidos 
pelos sistemas de informações do Ministérios e de seus órgãos 
vinculados - http://www.cultura.gov.br/ .

Acesso à informação (ǂ)/ “banner”/fluxo interno:
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/11308/fluxo-interno.pdf/d44f61d2-686b-4218-98d6-c501206b8b35



DGC NA CULTURA

▪ Vinculado ao portal 
Transparência;
http://www.cultura.gov.br/despesas

▪ Acesso à informação: 
Institucional; Carta de 
Serviços; Programas e 
Ações; Incentivo Fiscal; 
Metas; Auditorias; 
Colegiados do MinC; 
Convênios; Despesas;
Licitações…



SNIIC - SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES E 
INDICADORES CULTURAIS

▪ Tem como objetivos a integração de ferramentas e recursos 
necessários para fornecer e permitir que os sujeitos se informem, 
participe e haja interação para a troca de conhecimento e 
colaboração na difusão da cultura.

▪ A Lei 12.343, de 2 de dezembro de 2010, definiu que o SNIIC será a 
plataforma para monitoramento do Plano Nacional de Cultura (PNC),
coleta, sistematização e interpretação de dados, fornecer metodologias e 

estabelecer parâmetros à mensuração da atividade do campo cultural e das 
necessidades sociais por cultura, que permitam a formulação, monitoramento, 
gestão e avaliação das políticas públicas de cultura e das políticas culturais 
(BRASIL, 2011).



SNIIC - SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES E 
INDICADORES CULTURAIS

Fonte: SILVA, 2016



SNIIC - SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES E 
INDICADORES CULTURAIS

▪ O Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais está 
sendo reformulado, mas já é possível encontrar muitas informações 
acerca de projetos e ações.

13 conjuntos de dados; 5 organizações (Ancine, Funart, Ibram, 
MinC e Iphan.

http://sniic.cultura.gov.br/

Vídeo: http://sonarcultural.com.br/p560/



▪ MOREIRA, Diogo Luiz de Jesus. Panorama sobre a utilização de Dados 
Governamentais Abertos no Brasil: um estudo a partir dos aplicativos 
desenvolvidos. 2015. 158 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) –
Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro 
de Informação em Ciência e Tecnologia, Rio de Janeiro, 2015.
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TRABALHOS RELACIONADOS



PROPOSTA DO ARTIGO

▪ Objetivo Geral: Avaliar a usabilidade de um determinado processo
do SNIIC - Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais,
através da observação dos usuários na execução de tarefas pré-
determinadas a fim de identificar as dificuldades encontradas e
consequentemente oportunidades de melhoria.

▪ Objetivos específicos:
▪ Definir o processo a ser avaliado;
▪ Definir as tarefas a serem executadas pelos usuários;
▪ Realizar a avaliação;
▪ Analisar o resultado e identificar as oportunidades de melhoria.
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