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Cenário

• Palavras de ordem:

– Governo aberto

– Transparência

– Dados abertos

• Induscutivelmente necessárias

• Alinhadas com os anseios da sociedade

• Alinhadas com as práticas dos movimentos e 
governos dos países desenvolvidos



Questões

• Mas esse cenário é um fim

em sí mesmo?

• A transparência importa para que e para quem?

• O que fazer com os dados abertos?

• O cidadão é capaz de dar sentido a eles?

• A prática adotada de transparência é
adequada? É suficiente?

• Onde queremos chegar?



• Relatório “Guidelines on Open Government Data for
Citizen Engagement”* da ONU (2010)

• Define o ecossistema de dados abertos como sendo o
conjunto de atores envolvidos na distribuição, divulgação e
uso dos dados abertos

• Traz propostas para fortalecer o engajamento cívico:
• Promover usos dos dados abertos
• Dar sustentabilidade à comunidade de usuários dos dados abertos que

redistribuem esses dados
• Implementar modelos de parceria entre organizações públicas e

privadas
• Explorar as redes sociais
• Estabelecer mecanismos de comunicação e feedback entre os atores.

Ecossistema dos dados abertos

*http://www.unpan.org/DPADM/EGovernment/OpenGovernme
ntDataandServices/tabid/1536/language/en-US/Default.aspx



Questão central

• Como criar valor a partir de dados 
abertos governamentais?
– Geração de valor

– Apropriação de valor

– Só a disponibilização

do dado não gera valor

– São necessários outros

mecanismos

Fonte da figura:
THE GENERATIVE MECHANISMS OF OPEN GOVERNMENT DATA 

Proceedings of the 21st European Conference on Information Systems 
http://www.staff.science.uu.nl/~vlaan107/ecis/files/ECIS2013-0124-paper.pdf



The next big thing*

EFICIÊNCIA +

INOVAÇÃO +

TRANSPARÊNCIA +

PARTICIPAÇÃO

setor público e privado em sinergia +

Buscando ganhos sociais e econômicos

=

TECNOLOGIAS CÍVICAS

* Why Civic Tech Is The Next Big Thing, JUN 24, 2015
http://www.forbes.com/sites/mikemontgomery/2015/06/24/why-civic-tech-is-the-next-

big-thing/



• São aquelas que:
• Estimulam o engajamento do cidadão nas

questões relativas ao bem público,
• Aprimoram a comunicação e o

compartilhamento de informações de
interesse público

• Contribuem para a melhoria dos serviços
públicos a nível local e nacional.

Tecnologias cívicas

Fonte das imagens:
http://www.accela.com/images/civic-tech-infographic-idc.jpg



• Não se restringem a produtos
com origem no setor público

• Start-ups cívicas e jovens
empreendedores engajados na
causa cívica

• Só nos EUA serão investidos
U$25 bilhões em tecnologias
cívicas em 2015 (fonte: Forbes)

Tecnologias cívicas

Fonte das imagens:
http://www.accela.com/images/civic-tech-infographic-idc.jpg



Tecnologias cívicas

• Permitem a criação de novos serviços e 
aprimoramento de serviços prestados
presencialmente

• Governo “24x7”

• Permite economia de recursos públicos



O Crescimento das tecnologias cívicas

Fonte: The Rise of Civic Tech

http://www.citylab.com/tech/2013/12/rise-civic-tech/7765/



Construindo um ecossistema para 
tecnologias cívicas

Fonte: http://www.avina.net/por/wp-content/uploads/2011/08/Theory-of-Change-v3.jpg
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Construindo um ecossistema para 
tecnologias cívicas
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• Estendem o conceito de redes sociais adicionando a elas
o objetivo cívico.

• Disponibilizam informações úteis ao cotidiano do
cidadão

• Utilizam interfaces intuitivas
• Reaproveitam funcionalidades de outros provedores

(mashups, cloud, webservices)

• Se apropriam dos recursos das tecnologias móveis
• GPS (georeferenciamento)
• Câmeras e microfones

Aplicativos móveis cívicos



• Permitem interação entre o usuário cidadão e o
aplicativo

• Diferentemente dos serviços convencionais de TI tais
como os websites e os portais.

• Permitem a coleta de dados em tempo real
• Colhem impressões, frequência e horários de uso de serviço

públicos, localização geográfica
• Permitem medir a acurácia dos dados disponibilizados

Aplicativos móveis cívicos



• Os aplicativos cívicos utilizam intensamente dados
abertos, criando visões temáticas a partir deles

• Dependem das fontes de dados
• Dado precisa ser útil, compreensível e de boa qualidade
• Dado precisa ser atualizado periodicamente
• Acesso ao dado precisa ser facilitado
• Dado precisa estar em formato adequado

Aplicativos cívicos e dados abertos



Aplicativos cívicos e o controle
social

• Abre canais de comunicação entre governo e 
sociedade

• Crowsourcing

– Dados captados pelos aplicativos podem ser
utilizados pela própria sociedade, governo e 
órgãos de controle

– Permite gerar indicadores de uso, qualidade e 
disponibilidade de recursos públicos



Indutores do ecossistema de inovação cívica

• “Anjos”

– Fundações

• Knight Foundation (http://www.knightfoundation.org)

– Fundos de financiamento

• Avina

– Crowdfunding

• Academia:
– CITRIS Berkeley (http://citris-uc.org) 

– MIT Center for Civic Media (https://civic.mit.edu )

• Organizações:
– Code for America (EUA)

– MySociety (Reino Unido)

– OpenCity

• Governo

http://www.knightfoundation.org
http://citris-uc.org
https://civic.mit.edu


Brasil - onde estamos?

• Dados abertos

– Esta acontecendo



Brasil - onde estamos?
• Dados abertos

– Podia ser melhor

– Pesquisa realizada pela UFPE* com desenvolvedores 
participantes de hackatons indica:
• Falta de dados: 

– poucas bases com pouca informação útil

• Dados “zumbis”:
– Dados não atualizados e sem política de atualização

• Falta de padrões na publicação
– Cada gestor escolhe o que e como publicar

– Dados de diferentes fontes e com mesmo tema não podem ser 
integradas

• Unilateralidade:
– Dados gerados pelos aplicativos não são reaproveitados pela 

administração pública

* Is Brazilian Open Government Data Actually Open Data? An Analysis of the Current  Scenario
International Journal of E-Planning Research, 4(2), 57-73, April-June 2015



• A maioria das iniciativas de estímulo aos
aplicativos cívicos no Brasil tem sido feita de
forma pontual, na forma de hackathons

• Se baseiam em dados estáticos (carregados junto com o
aplicativo)

• Criam aplicativos interessantes mas sem
sustentabilidade

• Tornam-se desatualizados em pouco tempo
• Conhecimento gerado não é reaproveitado

Brasil - onde estamos?



Brasil - onde estamos?

• Algumas iniciativas:

– Fundação Avina (América Latina)

• http://www.avina.net/por/6265/nova-chamada-para-o-
fundo-acelerador-de-inovacoes-civicas/

– Comunidade Transparência Hacker

– Laboratório de Dados Abertos Brasil – UFPE

• http://www.dadosabertosbr.com

http://www.avina.net/por/6265/nova-chamada-para-o-fundo-acelerador-de-inovacoes-civicas/
http://www.dadosabertosbr.com


Como estimular o ecossistema?

• Poucos empreendedores

• Poucos “anjos”

• Poucas associações de apoio aos
desenvolvedores

• Pouca atividade acadêmica

• Dados abertos deixam a desejar



Os viabilizadores dos mecanismos de geração de 
valor do ecossistema de dados abertos

• P1: acesso abertos aos dados

– Licenças adequadas

– Disponibilidade

– Acessibilidade

Fonte da figura:
THE GENERATIVE MECHANISMS OF OPEN GOVERNMENT DATA 
Proceedings of the 21st European Conference on Information Systems 
http://www.staff.science.uu.nl/~vlaan107/ecis/files/ECIS2013-0124-paper.pdf



Os viabilizadores dos mecanismos de geração de 
valor do ecossistema de dados abertos

• P2: boa governança dos dados

– Qualidade

– Relevância 

– Disseminação 

– Sustentabilidade

Fonte da figura:
THE GENERATIVE MECHANISMS OF OPEN GOVERNMENT DATA 
Proceedings of the 21st European Conference on Information Systems 
http://www.staff.science.uu.nl/~vlaan107/ecis/files/ECIS2013-0124-paper.pdf



Os viabilizadores dos mecanismos de geração de 
valor do ecossistema de dados abertos

• P3: conectividade técnica

– Infraestrutura e conteúdo adequados para o acesso 
e cruzamento de dados de diferentes fontes

– Interoperabilidade

• Serviços 

– Semântica 

• Ontologias

– Consistência

• Vocabulários 
Fonte da figura:
THE GENERATIVE MECHANISMS OF OPEN GOVERNMENT DATA 
Proceedings of the 21st European Conference on Information Systems 
http://www.staff.science.uu.nl/~vlaan107/ecis/files/ECIS2013-0124-paper.pdf



Como estimular o ecossistema?

• Iniciativas possíveis por parte do governo

– Acelerar o amadurecimento dos dados abertos

Fonte: http://blog.w3c.br/wp-content/uploads/2015/06/dataonTheWeb.png



Como estimular o ecossistema?

• Facilitar o desenvolvimento de aplicativos

– Disponibilizando dados mais relevantes via APIs e 
Webservices

– Investindo em tecnologias semânticas e dados 
abertos ligados

– Georeferenciando dados 

– Disponibilizando dados mais demandados e úteis

– Patrocinando aplicativos relevantes

• hospedagem de dados dos aplicativos

• Apoio no desenvolvimento e divulgação



Como estimular o ecossistema?

• Potencializar a utilidade dos aplicativos

– Utilizando dados gerados para aprimorar a 
prestação de serviços públicos

– Propondo novos serviços por meio de aplicativos



Projeto piloto no TCU

• Radar Cidadão

– TCU disponibilizará uma infraestrutura de 
armazenamento e distribuição de dados para
aplicativos cívicos

– Baseada em webservices

– Fornecerá dados abertos tratados considerados
como de maior relevância

– Hospedará dados gerados pelos aplicativos

• Metamodelo de dados

• Crowdsourcing

– Parceria com o BEPID - UCB



Obrigado!


