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Apresentação
Rodrigo Ortiz D’Avila Assumpção
Presidente da Dataprev

O presente caderno contempla instrutivas palestras e debates em torno da matéria 
Dados Abertos a que se destinou o Fórum XVII, na sequência de eventos dessa 
mesma natureza realizados pela Dataprev sobre assuntos do maior interesse das 
empresas públicas e privadas e da sociedade.

Como se vê dos textos aqui coligidos, a tecnologia e a linguagem de que se trata são 
eminentemente especializadas, de tratamento direcionado sobretudo à melhor 
adequação dos organismos públicos em seu relacionamento com a sociedade 
nessa área.

Daí sua maior riqueza, sobretudo pela alta competência dos especialistas reunidos 
neste Fórum, que não deixam, em nenhum momento das falas, escapar o mais vivo 
interesse pelas questões levantadas, com exímio empenho.    

Boa leitura!
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Popularmente ou a grosso modo, dados abertos é aquilo que  comparamos com 
o futebol: Alguém teve a idéia, inventou, e outros fizeram muito melhor do que 
eles. E os dados abertos também guardam em si essa mesma característica, o 
fato de que alguém gerou, alguém coletou, alguém criou aqueles dados e eles, 
de alguma forma disponíveis, podem ser reutilizados, poderão ser melhorados 
por outros, que não aqueles que os criaram.

O W3C vem trabalhando, principalmente 
introduzindo tecnologias padrões para a 
produção de dados abertos. Temos em parti-
cular três tecnologias que são: XML, RDF e 
SPARQL. O W3C hoje é uma organização 
líder nas tecnologias para dados abertos, 
não é a única, vale a pena ressaltar isso, 
porque há outras tecnologias que também 
são favoráveis e facilitam a publicação de 
dados no formato aberto. E o W3C no Brasil é 
uma iniciativa do Comitê Gestor da Internet 
no Brasil, que hospeda o escritório W3C,  
que hoje é uma das áreas de atuação desse 
mesmo Comitê.

Antes de discorrer um pouco sobre o con-
ceito, as leis e os princípios do open data, 
vou começar com alguns exemplos de open 
data ou, na verdade, que se aproximam 
dessa ideia, do que chamamos open data ou 
dados abertos. Os exemplos talvez ilustrem 
um pouco do que queremos tratar, e ilus-
trando, compreendemos melhor do que nós 
queremos falar, fica mais fácil de entrarmos 
nos princípios e nas leis dessa matéria.

Como primeiro exemplo, pode-se observar 
um serviço disponível hoje na página web da 
Prefeitura de São Paulo, que é o Serviço de 
Atendimento ao Cidadão (SAC). Em muitos 
outros municípios e em outros estados 
também existe esse tipo de serviço. No caso 
da Prefeitura de São Paulo, é para que possa 
ser fe i ta uma rec lamação ou uma 
solicitação de algum tipo de serviço para 
uma rua, para uma praça da cidade, 
precisam ser colocadas essencialmente 

¹ Vagner Diniz é gerente do W3C Escritório Brasil, 
graduado em engenharia eletrônica, com especialização 
em administração de empresas pela FGV e em educação 
e cultura, pelo Instituto de Bossey, Universidade de 
Genebra, Suíça. Tem atuação profissional com foco em 
governo eletrônico.
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poucas informações: o endereço para o qual está sendo solicitado o serviço, 
uma referência para melhor localização, e pode-se detalhar qual é o tipo de 
serviço desejado.

Feito isso, dá-se um número de requerimento ou número de processo, número 
este que pode ser usado posteriormente, para fazer consulta sobre o 
andamento da solicitação. Basta que se digite esse número recebido na hora do 
registro da solicitação ou da reclamação.

Com esta ação, produziu-se um serviço que é útil tanto para a população quanto 
para o gestor público, na medida em que nele estão agrupadas todas as 
reclamações de solicitação dentro do mapa da cidade de São Paulo. Isso foi 
possível porque, uma vez que a consulta à base de dados para acompanhar uma 
determinada solicitação é feita, a base de dados passa por uma verredura e 
recebe informações como se fosse consultar o status de um processo. Na medida 
em que encontra um, vai criando uma base de dados de informação, e é possível, 
então, fazer uma echarpe com o mapa do Google e geolocalizar cada uma das 
informações, uma vez que cada uma das solicitações e reclamações possui um 
endereço, qu eneste caso é um campo obrigatório. E com isso, gerou-se uma 
informação agregada, muito interessante para o cidadão e para o gestor público.

O cidadão pode verificar no mapa quantas reclamações existem, inclusive para 
aquele mesmo tipo de reclamação que quer fazer. Pode verificar, também, se na 
rua em que ele está, para qual ele quer o serviço, se já foi feita a mesma 
solicitação, para que não tenha que fazê-la de novo. E o gestor público passa a 
ter um conjunto de informações, que permite visualizar onde os problemas 
estão concentrados naquela semana e pode-se acompanhar, inclusive, a 
evolução de cada um deles.

Um outro exemplo é o vote na web. Vote na 
web é um website que possibilita que, como 
cidadão, alguém vote se é a favor ou contra, 
sim ou não, para proposituras (projetos de 
lei) que estão no Congresso. O cidadão  pode 
clicar em sim ou clicar em não, e gera-se um 
gráfico de qual é a tendência da população 
para aquele projeto. Esse website foi 
possível, porque começou a utilizar alguns 
webservices que estão disponíveis no site 
da Câmara dos Deputados e no Senado.

Usando-se esses webservices da Câmara 
dos Deputados, é possível recolher um  
conjunto de informação, não só o número do 
projeto de lei e o respectivo deputado, como 
também a localização desse projeto, se está 
na Câmara ou no Senado, a data em que foi 
apresentado, quando deverá ser votado no 
Congresso e a situação em que se encontra 
atualmente. Essas informações somente são 
possíveis, porque disponibilizadas de alguma forma em que possam ser 
coletadas por alguém localizado fora do ambiente da Câmara dos Deputados. 
Pode-se listar pelos mais votados, e listar também por deputado, podem-se 
também mostrar as informações para algum outro tipo de classificação. Também 
por estado pode-se fazer. Pode-se buscar o que se tem, por uma determinada tag, 
uma vez que, em cada projeto desses, podem-se colocar tags para melhor 
identificá-lo.

Open Data
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Sabemos muito bem que os governos, em geral, nas suas diferentes esferas de 
poder, coletam uma gama de informações muito grande, informações 
adquiridas continuamente, a cada instante, sobre todos os aspectos da vida do 
país, seja sobre o cidadão, seja sobre  saúde, educação, segurança, meio 
ambiente. Enfim, é um conjunto de informações que são recolhidas por diversos 
meios, muitos dos quais o próprio cidadão tem que oferecer.

As formas de devolução dessas informações para a população, na sua grande 
maioria, são formas que ainda se apresentam em formato proprietário que 
exige um determinado conjunto de softwares ou plataforma para serem vistos. 
É o caso, por exemplo, de documentos Doc ou planilhas Excel ou documentos 
em PDF, e é o caso também de termos esses serviços disponibilizados apenas 
de uma forma que sejam legíveis por humanos, caso típico do PDF, onde se pode 
simplesmente abrir um arquivo e ler aquele conteúdo. Mas não é legível por 
máquinas, de tal forma que se possa retrabalhar aquele conteúdo e isso nos dá, 
de uma maneira geral, um modo de disponibilização de serviços 
governamentais, ainda no broadcasting, que é de um para um. 

No governo para todos os cidadãos ou para todos seus usuários, sejam eles 
pessoas físicas ou jurídicas, há enormes exceções ou boas exceções dentro do 
governo, que já têm tradição de disponibilização de serviço em formato aberto, 
mas na sua grande maioria nós estamos falando ainda de disponibilização em 
formato proprietário e legíveis por humanos. Dentro daquilo que conhecemos 
como caracterização de governo eletrônico, onde podemos perceber e sermos 
usuários dos serviços públicos, nós temos  três estágios distintos: o primeiro 
estágio é o estágio de prestação de serviços públicos. Há um outro estágio, que 
alguns estudiosos e teóricos consideram um estágio superior, é o estágio de 
maior envolvimento do cidadão sobre aquilo que está ocorrendo, onde ele pode, 
de alguma forma, interferir na vida da cidade, pelo uso de mídias sociais e/ou 
comunidades on-line. E um outro estágio que é o estágio mais significativo, 
porque se confere mais poder, na medida em que se permite que ele possa 
retrabalhar aquilo que o governo vem oferecendo, de tal forma que tenha 
diferentes pontos de vista, e possa ter um controle social do Estado. 

Concentra-se aqui nesse estágio de entrega 
de prestação de serviços públ icos, 
conhecidos como governo para o cidadão, 
governo para o mundo de negócios e entre 
governos, G2G. Hoje, já temos no Brasil e 
principalmente fora do Brasil o uso mais 
intensivo de mídias sociais para uma 
participação do cidadão. E aqui talvez se 
concentrem algumas outras extensões, 
ainda em evolução, a votação eletrônica, em 
dados abertos. Poderia se encaixar aqui, no 
que nós reconhecemos como “empodera-
mento” do cidadão, dar a ele ferramentas de 
atuação e intervenção.

Portanto, queríamos chegar, a partir dessa 
introdução, para falar mais especificada-
m e n te d a qu e l e te rc e i ro t ó p i c o d e 

Dados Abertos Governamentais
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“empoderamento”, onde um dos aspectos desse “empoderamento” é dados 
abertos governamentais. Inicialmente, começamos a falar como dados 
governamentais abertos e, mais recentemente, nós no W3C, trocamos a forma 
de expressão em português para dados abertos governamentais, porque  
gostaríamos de dar um reforço à idéia de dados abertos e também entendendo 
que dados abertos não é algo que se aplica somente a governo, muito pelo 
contrário, aplica-se a toda a sociedade e principalmente ao setor privado.

Isso é muito importante quando se trata de empresas de capital aberto, onde há 
uma exigência muito grande de disseminação de informação para a sociedade, 
por serem de capital aberto. Dados abertos no setor privado também faz muito 
sentido, pela possibilidade de se obterem informações sobre empresas de 
capital aberto cada vez mais atualizadas, cada vez mais instantâneas.

Dados abertos governamentais na nossa visão é a possibilidade que se tem de 
tornar pública a informação governamental, de tal forma, que ela, por ser 
formato, com o chamado formato aberto, seja acessível, podendo ser 
reutilizada por qualquer um que tenha alguma habilidade em desenvolver 
aplicações, utilizando dados publicados em formato aberto, e misturar esses 
dados com outras fontes de informações, como é o caso que nós vimos no 
exemplo anterior de misturar com o mapa, os mapas do Google, gerando para 
essas informações governamentais novos significados, novos sentidos, novos 
pontos de vistas. Isso que é dados abertos.

Dados abertos, por esta definição, não quer dizer governo aberto. Governo 
aberto são muitas outras coisas além de dados abertos e certamente inclui 
dados abertos. Outra coisa que é importante no conceito é a reutilização da 
informação ou dos dados. Na definição do que é conhecido como o princípio das 
mente abertas, o melhor uso que poderá ser feito com os seus dados, alguém 
como autor e gerador dos dados, certamente será feito por outra pessoa que 
terá uma outra visão, uma outra necessidade ou vai visualizar uma outra 
possibilidade para os dados que está gerando, criando e disponibilizando.

Existem três leis que foram publicadas e são 
fortemente reaplicadas por aqueles que são 
adeptos dos dados abertos. Essas três leis 
definem claramente se os dados são abertos 
ou não. A primeira lei é: se ele não pode ser 
encontrado na web e lincado, referenciado e 
indexado, ele não existe para o conceito de 
dados abertos, conforme nós estamos 
propugnando. Portanto, é essencial que o 
dado esteja disponível na web, essa é a 
primeira lei dos dados abertos. Segunda: se 
não estiver aberto e disponível em formato 
compreensível por máquina, ele também 
não é dado aberto. E finalmente, se qualquer 
dispositivo legal não permitir que ele seja 
reutilizado, portanto ele não é útil pra quem 
quer reutilizá-lo, óbvio, e aí ele não é dado 
aberto.

Dados Abertos Governamentais

Vagner Diniz
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E é também óbvio que esses dados, com 
essas características, vão existir em 
qualquer governo, Num conjunto de dados 
que se tenha, se disponibilizado em formato 
aberto, vai ferir a algum requisito de 
privacidade do cidadão ou vai ferir aspectos 
de segurança do Estado, não vai poder ser 
disponibilizado. Dados que são sensíveis, 
governos em geral não disponibilizam, 
portanto, ele está coberto por algum 
dispositivo legal que não permite que ele 
seja reutilizado. Então, não se disponibiliza. 
Só que obviamente, por isso, não é um dado 
aberto.

Existem oito princípios essenciais para 
entendermos os dados abertos. Esses oito 
princípios foram publicados pelo Data.gov, 
do movimento de dados abertos nos 
Estados Unidos, que é disseminado fortemente pela comunidade que trabalha 
com dados abertos. É essencial que todos os dados estejam disponíveis, não 
havendo nenhum tipo de restrição ou privilégio de acesso. Se é preciso ter 
cadastro para acessar esse dado, é preciso ter senha para acessar esses 
dados, no conceito mais amplo de dados abertos é que não exista nenhuma 
restrição de acesso e que o conjunto completo do set de dados disponibilizado 
sejam acessíveis.  

Também para ser dados abertos é muito importante que os dados primários 
estejam disponíveis. Isso quer dizer o seguinte, muitas vezes nós publicamos na 
web as informações já agregadas, já interpretadas, para que o cidadão possa ler 
essa informação e dados abertos são dados não interpretados, são dados na 
sua forma bruta, sem agregação ou modificação, isso também gera um debate 
muito grande, porque há questões complexas em torno disso. Por exemplo, o 
Comitê Gestor da Internet faz pesquisas sobre o uso da Internet no Brasil, nos 
domicílios e nas empresas e ele publica um conjunto de tabelas sobre os 
resultados dessa pesquisa, tabelas que já são tabelas agregadas, 
principalmente agregadas por estado.

Muita gente solicita os dados primários, os dados brutos como são chamados 
aqui, e há uma restrição ou uma resistência muito grande de disponibilizar 
esses dados para a sociedade como um todo. Porque a pesquisa, como um todo, 
tem uma margem de erro que é aceitável, e que faz sentido quando você observa 
o todo. Se tomarmos como verdade universal o dado da pesquisa, apenas 
olhando um município, distorce-se profundamente a compreensão do 
resultado daquela pesquisa. Por essa razão há muita resistência de liberar de 
uma maneira universal os dados primários dessa pesquisa. Os dados são 
liberados principalmente para o setor acadêmico, sempre fazendo essas 
ressalvas do ponto de vista estatístico.

Então, é compreensível que há resistência, mas, dentro do princípio dos dados 
abertos, quanto mais primário o dado for, mais ele é considerado um dado 
efetivamente aberto. Publicar os dados em formato aberto significa também 
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que se garanta a obediência ou a aderência aos aspectos de acessibilidade 
daquela página que disponibiliza o dado, que seja publicado em formato aberto 
para que seja processável por máquina, não discriminatório, ou seja, sem 
necessidade de cadastro.

Como é que nós caminhamos para publicar dados em formato aberto? O 
primeiro passo é identificar dados que alguém controla. Essa é a tarefa que 
considero a mais importante, porque aqui tem um componente político que nós 
vamos ver mais à frente. Identificar esses dados que alguém controla é muito 
fácil, o difícil é seguir para o passo seguinte, que é a tomada de decisão de 
publicar esses dados.

O segundo passo, uma vez identificado o set de dados que nós queremos 
publicar em formato aberto, é fazer uma parte mais técnica que é representar 
esses dados, de tal forma, que eles sejam compreensíveis por máquina e isso 
significa utilizar um conjunto de tecnologias hoje disponíveis - algumas delas eu 
citei no começo, que são aquelas que o W3C trabalha, XML, RDF e SPARQL.

E finalmente, uma vez representados os dados em formato aberto, é colocá-los 
na web, de tal forma, que eles sejam acessíveis e obedeçam a uma daquelas 
três leis de dados abertos. Existem sites que já trabalharam preocupados, 
porque estavam com esta decisão política e fizeram um levantamento para 
tentar identificar quais eram os serviços, ou quais eram as reais necessidades 
dos cidadãos com relação aos serviços de governo, e a partir disso criou-se uma 
lista de prioridades, de base de dados que seriam de interesse da sociedade 
conhecer.

Portanto, passar por essa decisão política é algo extremamente importante, 
porque aqui é onde também se vão definir quais dados ou quais bases de dados 
são bastante sensíveis e não poderiam ser publicadas. 

Cabe ressaltar que exite  um conjunto de tecnologias disponíveis, como a 
raspagem. O primeiro exemplo mostrado neste painel, o do Serviço de 
Atendimento ao Cidadão utilizou essa tecnologia de raspagem da web, ou seja, 
rigorosamente não havia ali nenhum dado formalmente disponibilizado pela 
prefeitura de São Paulo. A raspagem é a criação de um robô que capturou a 
informação a partir de um critério qualquer e aí coletou e organizou aquela 
informação.

Existem tecnologias para fazer essa raspagem de dados. Tem um site do Yahoo 
muito interessante que é Yahoo Query Laguage (YQL). Ele tem um catálogo de 
ferramentas para que se possa fazer raspagem de dados.

Há outras tecnologias: o Javascripts, APIs em JavaScripts, e muitas APIs estão 
escritas em JavaScripts, embora não precise necessariamente ser assim. 
Podem-se construir aplicativos em que o usuário externo possa conversar com o 
seu banco de dados, possa conversar com um mediador, sem que ele acesse o 
seu banco de dados diretamente, mas tenha ali um mediador disponível. 
Existem já diversas APIs feitas pela sociedade civil, no caso do Reino Unido, por 
exemplo, em que se pode reaproveitar aquele código para acessar alguma base 
de dados que essas APIs aceitam. A Câmara dos Deputados, conforme citado 
anteriormente, tem algumas APIs para que se acessem essas informações e, É 
uma forma interessante de se ter o maior controle sobre as informações que 

Open Data
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estão circulando entre a sua fonte de informação governamental e os usuários. 
Uma outra tecnologia que não é W3C e é mais conhecida é a tecnologia aberta e 
podemos considerar, sim, dados abertos. 

RSS Atom é o famoso feed que muitos softwares hoje de rede social, por 
exemplo, usam para que se possa alimentar a sua rede. Isso aqui é uma 
tecnologia largamente utilizada que muita gente já disponibiliza nos seus sites. 
É uma forma de compartilhar dados em formato aberto. 

O CSV não deixa de ser um formato aberto em que se pode disponibilizar um set 
de dados. A limitação que ele tem, na verdade comparado com algumas outras 
formas de disponibilizar dados, é que ele não possui o metadados, portanto, 
pode-se ler aquela informação, mas se não se procurar saber exatamente o que 
significa cada coluna do seu CSV, como é que está estruturado esse CSV, não se 
vai saber o valor daquela informação.

Interface Rest que também não é W3C, é igualmente um facilitador para se 
terem dados em formato aberto. E há alguns usando-o, como o caso do Canadá e 
do Banco Mundial, em que as  APIs são programadas em Rest. E finalmente 
algumas das tecnologias oferecidas pelo W3C, fundamentalmente XML, RDFs, 
SPARQL, essa especificamente para leitura e publicação na web de banco de 
dados com XML e RDF.

Há alguns exemplos, como o da BBC de Londres, que publica o seu conteúdo 
usando essa tecnologia. A DBpedia também disponibiliza muita coisa em XML 
para se integrar nas  aplicações. Este conceito e prática vem sendo largamente 
utilizado nas publicações de dados abertos pelos catálogos de muitas agências 
americanas e do Reino Unido e mais recentemente pela Austrália, Nova 
Zelândia, Suécia, Alemanha e Holanda, que já começam a publicar dados nos 
seus portais, chamados catálogos de dados abertos. 

Na página web da Prefeitura de São Paulo tem a publicação dos salários de 
todos os seus servidores. Mensalmente, vai-se no que eles chamam de 
Prefeitura Aberta e pode-se ver, por secretaria, o salário de cada funcionário.

É publicado mensalmente em formato PDF. 
Pode ser transparência, mas para dados 
abertos não tem nenhum valor, porque isso 
aqui não é algo que é compreensível por 
máquina e, portanti, não é possível usar um 
programa e ler esse conteúdo, e fazer algum 
tipo de comparação com os salários dos 
mesmos cargos em outra prefeitura, por 
exemplo, ou fazer qualquer outro tipo de 
trabalho com essas informações para poder 
gerar uma nova perspectiva sobre essa 
publicação, simplesmente apontando o 
salário individual de cada um. Não é 
possível, porque está em formato PDF e 
transformar o formato PDF em qualquer 
coisa compreensível por máquina é um 
exercício gigantesco, muito complicado. 
Portanto, transparência não é dado aberto, 
mas o dado aberto pode enriquecer muito o 
ato de transparência pública.
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Um outro exemplo é o do Portal da Transparência,  um portal publicado pela 
Controladoria Geral da União e que tem receitas, despesas, convênios, enfim, 
tem todo um conjunto de informações muito bem classificado, ordenado.

Fiz uma pesquisa, consegui ver o valor do Bolsa Família transferido para um 
município no interior de São Paulo e pude ver mais detalhes do que isso, 
consegui ver o valor que cada CPF recebeu como Bolsa Família. Conseguem-se 
ver despesas individualizadas, o mesmo vale, por exemplo, para despesas 
dentro do governo. Você consegue saber o valor de uma diária recebida por um 
determinado servidor público. Consegue ir muito profundamente às 
informações contidas aqui no Portal da Transparência. Se você quiser o set de 
dados completo daquele item que viu e quer trabalhar aquele set de dados, ele 
oferece a opção para você ver e fazer o download na sua máquina, pode-se ver 
tanto em CSV ou como em planilha Excel , basta escolher uma dessas saídas 
aqui, tem-se, então, essa publicação. Não é XML, mas já é um avanço muito 
grande.

Uma outra produção, muito interessante, é a chamada LexML. É algo que tem 
dois ou três anos, em que se tem um conjunto de informações legais, seja 
produzida pelo Legislativo ou mesmo aspectos jurídicos sobre essa legislação, 
como jurisprudência, dentro dessa base de dados. Fiz uma pesquisa, por 
exemplo, o que nós temos de legislação a respeito de acesso a dados?  A 
resposta que tenho é uma resposta altamente estruturada, muito interessante, 
nós comumente chamamos de LexML do Google das leis, porque se conseguem 
pesquisar os aspectos legais sobre uma palavra-chave em que se tenha 
interesse e ele trás uma resposta muito estruturada e que vai direto na 
informação.

Se você, por exemplo, quiser saber sobre uma legislação de acesso a dados e 
pesquisa no Google, vai ter enorme quantidade de informações e 
provavelmente grande parte dessas informações são documentos que falam a 
respeito da lei. Para se chegar à lei, propriamente dita, é um trabalho muito 
grande e aqui, não. Aqui ele já traz plenamente ordenado sobre a localidade 
dessa legislação, sobre a esfera de governo, se é estadual, federal, onde essa 
lei foi publicada, as jurisprudências que existem sobre ela, já vem tudo 
organizado, por ano, e se você quiser ter acesso à lei, propriamente dita,  vai 
direto nela.

E isso tudo só foi possível, porque houve um esforço muito grande de toda a 
equipe do LexML, que é uma equipe essencialmente do Prodasen e também da 
comunidade TI Controle, que trabalhou na classificação e na geração de uma 
ontologia para essa legislação, e hoje nós temos essa legislação toda em XML. 
Qualquer estado, por exemplo, pode aderir ao LexML, produzindo essa 
classificação para sua legislação e aí você aumenta o “poder de fogo” desse 
serviço. Esse serviço já foi premiado em vários lugares, no Brasil e fora do Brasil. 
E isso só é possível, porque toda essa legislação foi publicada e disponibilizada 
em XML e assim pode-se ter acesso a ela,  como também se pode ter acesso ao 
arquivo XML que diz respeito a cada uma dessas leis. 

Aqui é o último exemplo, muito conhecido de todos nós, porque foi muito 
publicado na mídia. É um exemplo clássico de uso de RSS. É o blog do Planalto,  e 
como o blog do Planalto usa ferramenta 2.0, com algumas característica 
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abertas, que é o WordPress. Foi possível simplesmente usar o RSS que esse blog 
disponibiliza. Usando-se o RSS, foi produzido o clone do blog do Planalto. Esse 
clone blog do Planalto é para permitir comentários ao site do blog do Planalto, 
onde não são permitidos comentários. Neste clone, os comentários são 
permitidos e o conteúdo que sai do original, automaticamente sai no clone 
depois de algum tempo. Demora talvez algumas poucas horas para fazer a 
atualização, mas isso é feito automaticamente. Então, a partir de um 
determinado conteúdo, que é publicado em um determinado site por RSS, você 
pode reutilizar isso e pode reutilizar esse conteúdo dentro da sua própria 
aplicação, esse é mais um exemplo.

E qual é a estratégia do W3C para colocar dados abertos na agenda de TI pública 
e privada? A primeira delas é a promoção e a participação de debates públicos, 
debates como este, para que se possa aprimorar o conceito de dados abertos. 

Nesses debates, temos identificado respostas que chamamos de respostas 
pró-ativas, no sentido de trabalhar com esse conceito, entendê-lo melhor e, até 
mesmo, começar a publicar algumas informações, algum set de dados no 
formato aberto. Uma vez que se faça essa identificação de respostas pró-ativas, 
então partimos para o processo de capacitação desses atores interessados. É 
importante que se crie uma massa crítica dentro do governo brasileiro e dentro 
da sociedade civil, para que haja conhecimento de como se publicar dados 
abertos e como reutilizar esses dados em formatos abertos.

No momento, estamos trabalhando em processo de formação de cooperação e 
apoio com o governo Uruguaio, interessado, dentre tantos outros assuntos 
W3C, também na questão de dados abertos. O governo Uruguaio acabou de se 
filiar ao W3C e por isso nós estamos trabalhando em conjunto com eles, como 
membros que somos do W3C também. Com o Instituto Brasileiro de Informação 
em Ciência Tecnológica (IBICT),  recentemente, nós começamos a trabalhar em 
um termo de cooperação,  que já está em fase final. Esse termo de cooperação 
envolve não só dados abertos,  a nossa pesquisa de inclusão digital, também, e 
o laboratório de cultura digital. Nós estamos trabalhando com eles, como o lado 
da sociedade civil na capacitação e na produção de projeto piloto de reutilização 
de dados abertos.

Com o Governo do Estado de São Paulo, também começamos uma parceria e, 
para nossa decepção, o Portal de Dados Abertos do Governo daquele Estado 
está fechado.

No momento, não temos ainda uma cooperação formalizada com a Secretaria 
de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG). Temos conversado longamente com eles e 
possivelmente vamos caminhar para essa cooperação com a SLTI e 
envolvimento de outros órgãos do Governo Federal, nessa cooperação para 
esse assunto de dados abertos.

O que nos interessa nessa cooperação e nesse apoio é sempre envolver a 
cadeia de valor dos dados abertos. Para nós é extremamente importante que 
todos estejam de alguma forma envolvidos dentro de um projeto de dados 
abertos. E sempre que procuramos desenvolver um projeto piloto, 
principalmente de dados abertos, tentamos que esse projeto seja feito sempre 
com todas as partes envolvidas, para que não só se publique o dado aberto, mas 
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simultaneamente já se tenha alguém que 
reutilize aquele dado, fechando, assim, a 
cadeia de valor.

Nós, com W3C, prepusemos ser o provedor 
de tecnologia para dados abertos nesse 
circuito, sabedores de que não somos os 
únicos provedores de tecnologia para esse 
assunto, há outras opções que podem ser 
feitas. As nossas tecnologias são sempre 
tecnologias abertas, livres, gratuitas, para 
aqueles que quiserem utilizá-las. 

Open Data

Dataprev: Como fazer para quebrar o paradigma disponibilizá-lo ao cidadão para leitura por 
colocado como o dado aberto, é aquele lido por humanos. Uma outra forma também possível, 
máquina? A venda desse conceito ou a passagem quando o dado é disponibilizado em XML, é utilizar a 
desse conceito dentro das estruturas tem muita terminologia de XSLT, que faz a transformação do 
resistência, ninguém entende publicar uma série de XML para um XHTML ou outro formato, para que seja 
dados, sem que se tenha um front-end de acesso. feita a leitura por humanos. Além dessas formas, 
Como fazer para vender esse conceito com mais outra forma ainda possível é utilizando o RDFA que é 
clareza? um padrão do W3C para embutir as informações 

RDF dentro de uma página XHTML ou HTML.
W3C: Eu compartilho dessa preocupação e da 

SRI: Temos conversado em alguns momentos, mas resistência. E se eu fosse governo, como já fui, 
às vezes não é tão fácil objetivar os projetos, mas governo municipal, também teria essa resistência 

que existe hoje. Na verdade, acho que a melhor temos todo um processo de apresentação de dados 
maneira, é de quem tem interesse de começar um sobre a ação governamental. O meu questionamen-
projeto de dados abertos vá pelo lado de menor to, sempre com relação à questão dos dados 
resistência, por isso que a tarefa principal é abertos, é qual é a melhor estratégia de colocar 
identificar os dados que queremos publicar. Essa esses dados disponíveis. Temos muitos dados no 
tarefa de identificar os dados significa, também, governo, que estão disponíveis hoje em dia. Claro 
identificarmos onde temos menor resistência na que de uma forma esparsa, difícil para o cidadão 
organização e onde estão os dados menos entender onde que eles estão. É difícil até procurar, 
sensitivos, ou menos sensíveis. mas, quando você fala que o CSV, por exemplo, e o 

XML têm inúmeras aplicações e sistemas INSS: Só gostaria de complementar a pergunta, 
governamentais que já têm essas saídas, não dizendo que existem algumas alternativas para 
conseguiríamos, inclusive por interesse do próprio facilitar a disponibilização dos dados abertos, tanto 
W3C, fazer uma camada como aquela, aquele como os dados em si como a interface de 
ambiente com essas saídas, como é o RSS, o feed lê apresentação desses dados. Por exemplo, a 
o RSS que você disponibiliza.interface pode ser um consumidor do próprio dado e 

DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados
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E mesmo que você não tenha o RSS no site, é para entendimento humano, se eu poderia exportar 
possível construir o RSS daquele site, contanto que essa série para um padrão aberto e se isso teria 
você faça os instrumentos de investigação algum valor, já que não se trata de uma série 
automática lá do site. Então, minha pergunta é primária?
assim: Se a gente não conseguir ia fazer W3C: Se é um conjunto de informações que pode ser 
instrumentos que se colocassem sobre as páginas retrabalhada, mesmo que já tenha alguma 
existentes e que disponibilizassem aqueles dados, agregação, eu uso como exemplo a pesquisa TIC do 
que já estão em CSV, só que de maneira manual, de Comitê Gestor da Internet. Do jeito que está 
uma forma automática? É possível construir essa publicada hoje, permite um conjunto muito grande 
tecnologia sobre um ambiente existente? de aplicações sobre ela. Permite diversas visões 
W3C: Eu tenho a impressão de que a sua necessi- diferenciadas sobre aqueles resultados que foram 
dade é uma aplicação, em que eu consiga, a partir ali publicados. Então, você pode retrabalhar aquilo 
dessa aplicação, agregar um conjunto de sem nenhum problema. Tem valor, tem utilidade, 
informações esparsas. Uma aplicação, você pode publicar em formato aberto. Tanto, que nós estamos 
fazer. Uma camada que agregue todas essas coisas, fazendo um projeto piloto dentro de casa. Óbvio, nós 
você pode fazer. O que os governos têm feito, como estamos fazendo um projeto piloto de publicar em 
tenho acompanhado alguns deles, simplesmente é formato aberto os dados da pesquisa TIC, na forma 
criar um portal que eles chamam de open data. Na que ele já está publicado na página HTML.
verdade, esse portal não passa de um catálogo e Então, a minha resposta para você é, sim, tem valor, 
esse catálogo é que descreve cada set de dados você publicar em formato aberto dados que já são 
disponíveis. Ele não reúne esse catálogo, ele não agregados, isso quer dizer que eles não são formato, 
agrega esse catálogo, ele diz que existe catálogo, não são dados abertos. Na sua essência, eles não 
traz todo o conteúdo semântico. Não trás o conteú- são completamente dados abertos, porque, por trás 
do do dado, ele tem informação sobre o conteúdo, a desses dados agregados, existem dados brutos 
informação semântica, do conteúdo desse set de primários que não são disponibilizados. Se fossem 
dados. E tem um link para esse set de dados, que disponibilizados, melhor seria para quem tem 
geralmente está hospedado no órgão que é autor, interesse naquele conjunto e poderia trabalhá-los, 
criador e responsável por esse set de dados. ou seja, quanto mais primário for, o ideal, mas não 
Essa tem sido a prática da grande maioria dos quer dizer que se não for primário não se vai 
governos, eles criam simplesmente um catálogo de trabalhar e publicar.
dados daquelas organizações que já disponibili- IBICT: Você teria alguma ideia, alguma noção de 
zaram esses dados em formato aberto. A grande como seria o trabalho dos dados do governo 
maioria desses formatos disponibilizados nesse integrando essa grande camada de informação que 
catálogo de dados é ainda CSV. São poucos os que já temos, científica e tecnológica no Brasil, já de 
estão também publicados em formato XML, por acesso aberto? Qual seria um caminho para esse 
exemplo, ou algum outro formato aberto. Eles estão tipo de disponibilização, de integrar esses dados 
começando por um catálogo de dados, não existe que são abertos também e que são produtos de 
nenhuma aplicação por trás, nenhuma camada que financiamento governamental?
seja de interface e que facilite a vida de quem está 

W3C: Uma das vantagens que se fala sobre a 
buscando a informação. É apenas um catálogo, 

publicação dos dados em formatos abertos é que o como se fosse um diretório desses dados. Qual é a 
fato em si possibilita a integração entre os órgãos 

diferença? Como esses dados estão publicados em 
governamentais, porque muitas vezes é difícil de formato aberto, quando o órgão cadastrou esse 
conseguir o dado que você precisa de um outro catálogo no portal de dados abertos daquele 
órgão governamental. O processo burocrático de 

governo, ele enviou a página semântica daquele 
circulação de informação, de autorização, de catálogo e, portanto, foi atualizado o catálogo com 
geração do dado, de envio para você utilizar no seu todas as informações sobre aquele conteúdo.
órgão um dado, um set de dados que veio de outro 
órgão, às vezes demora muito. O fato de você Dataprev: Teria utilidade para dados abertos, nessa 
publicar os dados em formato aberto significa que compreensão W3C, de se pegar uma série já 
não só o cidadão poderá reutilizar aqueles dados, trabalhada, produto de uma ferramenta de BI 
mas o próprio governo, um outro órgão, poderá (Business Intellygence), que é onde se pode 
reutilizar aquele dado que está lá publicado em trabalhar, escolher uma ou mais variáveis e 
formato aberto.determinar uma série para apresentação visual, 
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Então, não tem o que fazer mais do ponto de vista de 
integração, uma vez que os dados já estão 
publicados de uma forma interoperável. O que você 
precisa fazer é desenvolver as aplicações que fazem 
essa interoperação de dados, porque os dados 
publicados em formato aberto são lidos por diversas 
aplicações, a rigor não tem o que fazer a não ser 
desenvolver as aplicações que leem os dados em 
formato aberto.

Você está tocando um outro ponto mais complicado 
que não é problema do dado aberto, que é muitas 
vezes a falta de padronização dos dados, ou seja, às 
vezes, o campo nome para você não é a mesma 
coisa que o campo nome para o outro. Então, quem 
vai ter que dar conta disso ou é um processo de 
padronização ou de criação de uma ontologia de 
governo, para poder facilitar essa troca de dados ou 
a camada de aplicação de interoperabilidade que 
vai ter que equacionar essa diferença, essa falta de 
padronização.

INSS: Eu queria saber se pelas experiências de 
outros governos, de outros países, se existe algum 
movimento no sentido de mapear conceitos de 
ontologias utilizadas, entre o governo de um país e 
ontologias de governos de outros países, para que a 
sociedade possa fazer comparativos, a partir de 
dados abertos de diferentes nações.

W3C: Não existe nada intergovernamental. O que 
existe é o trabalho que o governo do Reino Unido vem 
fazendo na produção de uma ontologia para 
governo. Isso sim, existe um esforço ali dentro, mas 
nada de que um esteja olhando o outro. Essa, aliás, 
é uma das preocupações mais recentes do W3C, da 
discussão do que nós chamamos de cat, sigla para 
Data Catalog, onde as discussões de uma ontologia 
de governo eletrônico são necessárias. Eu 
desconheço alguma coisa que um governo esteja 
trabalhando com o outro, em uma tentativa de 
harmonização disso, desconheço.

Dados Abertos Governamentais
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A Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais

Hesley Py¹
Gerente do projeto de Metadados na
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Open Data

Antes de começar a falar especificamente da infraestrutura brasileira de dados 
espaciais, eu pretendo informar o que é uma infraestrutura de dados espaciais, 
qual é o trabalho que está sendo feito e o que foi pensado inicialmente.

Uma infraestrutura de dados espaciais é composta por, além da tecnologia, de  
políticas, arranjos institucionais, sempre com o foco em facilitar o acesso aos  
dados espaciais.

No âmbito da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), podemos 
entender como dados espaciais, ou geoespaciais, quaisquer dados ou 
informações que estejam georeferenciados na superfície terrestre.

A importância do dado geoespacial é crescente, na medida em que a população 
em geral tem mais contato com tecnologias que permitam o consumo desse 
dado. Por exemplo, hoje, ao consumir uma informação qualquer, é comum ver 
essa informação sendo apresentada em um mapa, contextualizada 
geograficamente. Para o usuário é ainda melhor se ele puder cruzar essa 
informação com outros dados disponíveis, também georreferenciados.

Dentre os componentes presentes em uma infraestrutura, existem também as 
pessoas, ou sociedade, que são as partes envolvidas, ou seja, quem vai produzir 
e/ou consumir os dados. Outro componente importante são os dados 
propriamente ditos, nestes, acrescenta-se também os metadados. Há ainda, 
um componente institucional que diz respeito às políticas, legislação e 
coordenação dos trabalhos.

É importante ressaltar que em uma infraestrutura de dados espaciais não basta 
termos os dados disponíveis, eles precisam estar disponíveis em um formato 
aberto, facilmente localizáveis e recheados de informações que permitam ao 
usuário conhecer como consumir esses dados.

Além do exposto, temos um componente institucional essencial para dirimir 
questões como as relacionadas a padrões para interoperabilidade dos dados e 
relacionadas às competências dos órgãos produtores de dados geoespaciais 
dentro do governo.

O componente tecnológico está relacionado diretamente aos mecanismos de 
informações e tecnologias de informação para localização e uso dos dados, ou 
seja, para tornar esses dados acessíveis à sociedade.

¹ Graduado em Informática com ênfase em Análise de Sistemas pela Unesa, especialização em Análise, 
Projeto e Gerência de Sistemas pela PUC-RJ e mestrado em Sistemas de Informação pela Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). Atualmente, atua como gerente do projeto de Metadados na 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tendo, entre os projetos pelos quais é 
responsável, o banco de metadados estatísticos e geoespaciais do IBGE, atua como instrutor na Escola 
Nacional de Ciências Estatísticas (Ence). Junto à Comissão Nacional de Cartografia (Concar), coordena o 
Comitê para implantação da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (Cinde). Dentre os principais 
temas de atuação estão: Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE), Bancos de Dados e Metadados, 
Integração e Interoperabilidade de Dados.
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Então, quais são as motivações para criarmos uma infraestrutura nacional de 
dados espaciais? A motivação principal é que a sociedade demanda por essa 
informação, e a sociedade já pagou por essa informação. Essa informação tem 
que estar disponível. O exercício do governo tem que ser buscar as melhores 
formas ou as melhores práticas para tornar essa informação acessível, que seja 
fácil de ser localizada, que possa ser reutilizada pelo cidadão. Essas são as 
principais motivações.

Motivações, objetivos e justificativa

Hoje, ao chegar a Brasília, por 
exemplo, a pessoa pega seu 
celular com GPS e já procura 
saber onde está e qual o caminho 
até onde vai. O mesmo acontece 
c o m  a s  i n f o r m a ç õ e s  
disponibilizadas pelo governo, 
quando a sociedade começa a 
f i ca r ma is a tenta sobre a 
necessidade de consumir dados e 
informações do governo. A 
necessidade de disponibilizar 
cresce, porque a cobrança 
também cresce. Entretanto, não 
adianta só disponibilizar, tem que 
disponibilizar em um formato 
adequado para ser consumido.

Tempos atrás, disponibilizavam-
se os dados em PDF e isso já era 
um ganho para a população. Os 
tempos mudaram, hoje o que 
ouvimos é: “Mas, em PDF! Não consigo fazer nada com ele, não consigo 
consumir esse negócio.” Então, na medida em que cresce essa demanda, 
cresce a necessidade de estarmos também buscando melhores práticas para 
disseminar os dados para sociedade.

A justificativa é que o acesso aos dados geográficos existentes deve ocorrer de 
modo fácil, tem que ser cômodo e tem que ser eficaz. Deve ser possível reutilizar 
essa informação geográfica ou geoespacial, uma vez que a mesma tenha sido 
usada para o projeto que justificou a sua aquisição junto ao governo.  Há uma 
demanda muito grande pelo dado Geo e só temos noção do quanto isso é 
importante, na medida em que começamos a disponibilizar.

Para se ter uma ideia de como o Brasil está se posicionando dentro do histórico 
de países que já implementaram a sua Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE), 
Portugal já em 1995 identificava essa necessidade de criar a sua 
infraestrutura. Aí, vem passando para os EUA, Colômbia, Canadá, Austrália e 
Nova Zelândia. A Espanha tem uma iniciativa chamada Inspire, que é de toda a 
Europa criar uma infraestrutura, baseada nas infraestruturas setorisadas, ou 
dos países europeus. Temos o Equador, a Argentina, o México e, no Brasil, o 
decreto que cria a infraestrutura nacional de dados, recente, em 2008. Então, 
dentro desse histórico, estamos um pouquinho atrasados, mas, em 
compensação, pudemos aproveitar a experiência de todas infraestruturas que 
foram implementadas antes de nós.

Open Data
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A Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais

Hesley Py

Estrutura da INDE

A infraestrutura brasileira de 
dados espaciais decorre de um 
d e c r e t o  c r i a d o  e m 27 d e  
novembro de 2008, que tratava 
de políticas, dados e metadados, 
tecnologia, padrões e os marcos 
legais. Segundo o decreto, o dado  
disponibilizado pelo Governo 
Federal tem que estar disponível 
de forma gratuita. O decreto 
menciona também que devem ser 
utilizados padrões abertos para 
que o dado possa ser consumido 
por outros órgãos do governo e 
pela sociedade em geral. Com 
re lação aos metadados ,  o 
documento aponta que, um dado 
para se considerado oficial do 
Brasil, na área de geo, precisa ser 
associado com seus metadados. Para ficar claro: metadados são as 
informações que permitem que se utilize aquele determinado dado, permitem 
localizar aquele dado, permitem identificar as características essenciais 
daquele dado, para que se possa utilizá-lo. 

Outro ponto bastante relevante é que o decreto, a principio, pensava a INDE de 
uma forma centralizada.Esse decreto ficou rodando por muito tempo, tinha-se 
muita dificuldade em fazê-lo ir à frente. 

A partir daquele decreto, foi criado o Comitê da Implantação de Infraestrutura 
da Nacional de Dados Espaciais (Cinde). Esse comitê foi composto por técnicos 
de órgãos ligados à produção e utilização de dados geoespaciais, Tivemos cerca 
de 115 integrantes, 26 órgãos participaram. O comitê teve aproximadamente 
seis meses para criar um plano de ação que definisse em que moldes seria 
implementada a infraestrutura nacional de dados espaciais. Para que fosse 
feito esse trabalho, criou-se uma ferramenta wiki, e todos  começaram a utilizar 
essa ferramenta. Oito capítulos foram definidos para o plano e para cada  cada 
um, foi alocado um responsável. 

Uma outra observação importante é que, a princípio, o decreto tratava apenas 
de órgãos do Governo Federal. A experiência do comitê tem mostrado que 
muitos órgãos, dos quais não esperávamos inicialmente participação, 
começaram a demandar participação, inclusive órgãos estaduais e municipais. 

 No momento da disponibilização, a infraestrutura começou a receber demanda 
de grande quantidade de gente, de quem não tínhamos a menor noção sobre o 
interesse em participar, como, por exemplo, o Ministério do Turismo: 
“Queremos dar todo o apoio para vocês, não temos grande volume de dados 
para apresentar, no primeiro momento, mas vamos ser um grande consumidor 
dos dados que vocês estarão disponibilizando”.
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Nós fizemos uma apresentação recentemente em um Congresso da Sociedade 
Brasileira de Computação (SBC) e os profissionais de prefeituras já nos têm 
consultado sobre quando é que eles poderiam estar participando disso ou quais 
eram os padrões que estavam sendo definidos, porque eles queriam utilizar 
esse tipo de padrão, para que depois já tivessem aderentes, no momento em 
que fossem participar.

Foi construído o plano de ação dessa forma colaborativa, que foi dividido em 8 
capítulos e tem cerca de 250 páginas. Ele tratava de política, acordos 
institucionais que têm que ser feitos para que essa infraestrutura venha a 
atender a necessidade, que foi proposta no início, para que ela fosse criada. As 
atribuições de cada produtor de dados geoespaciais e a custódia.

Plano de ação

Um grande motivador da INDE é a 
necessidade de eliminar os 
esforços duplicados dentro do 
Governo Federal. Por exemplo, eu 
quero saber se o IBGE já está 
p r o d u z i n d o  d e t e r m i n a d a  
informação. Esta informação tem 
que ir para a infraestrutura no 
status de “em produção”, mesmo 
que o trabalho daquele dado 
ainda não esteja concluído, 
mesmo que ele esteja sendo só 
pensado ou planejado, isso para 
que outro órgão do governo que, 
porventura, tenha a necessidade 
daque le dado , não inv i s ta 
recursos na publicação ou na 
criação daquele dado, uma vez 
que já tenha um outro órgão que 
está colocando os seus recursos na mesma produção. Então, podemos 
começar a estabelecer parcerias. Para tanto é extremamente importante que 
nós tenhamos isso bem trabalhado dentro da área de políticas e  programas de 
compartilhamento. 

Com relação a dados, foram definidos o que são dados fundamentais da 
infraestrutura, o que são dados temáticos dessa infraestrutura, a 
compatibilização e certificação desses dados e como serão os mecanismos 
para a integração desses dados e metadados, os  padrões de metadados e de 
intercâmbio. Em padrões de intercâmbio de dados, foi feito o exercício  de 
buscar mecanismos internacionais. A W3C foi olhada no momento de fazer 
intercâmbio de dados e metadados, e foram adotados os padrões propostos 
pela  Open Geospatial Consortium (OGC), e que tem uma atribuição similar à da 
W3C para área de geo. Então, ela define padrões de serviços de dados, de 
metadados, para o intercâmbio desses dados e metadados. Foram adotados 
esses padrões, inclusive depois foram propostos para os GTs de trabalhos 
específicos da E-ping. O processo de adoção do padrão foi, uma vez 
identificado um possível padrão, um que pudesse ser utilizado na 
infraestrutura, criou-se um projeto piloto entre Ministério do Meio Ambiente e 
IBGE, que atendeu as nossas expectativas, funcionava bem e foi implementado 
em cima desse padrão.
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Marcos legais têm que acontecer. Na medida em que um órgão assume 
participar da infraestrutura de dados espaciais, ele está assumindo algumas 
premissas, como disponibilidade do dado, e esse dado tem que estar disponível 
tanto tempo por dia, tem que estar dentro dos padrões tais, tem que ser descrito 
no metadados. Os recursos humanos, que tratam da  capacitação do corpo, do 
governo e da capacitação da sociedade para consumir esses dados e 
metadados que estão sendo disponibilizados.

Em cima dessa estrutura foi criado o plano de ação da infraestrutura de dados 
espaciais. Os capítulos deste plano tratam dos atores, dados e metadados, 
diretório brasileiro de dados geoespaciais, da capacitação, treinamento e 
divulgação.

Hoje, estamos implantando essa infraestrutura na forma que ela foi definida. O 
Cinde, comitê para implantação, foi extinto, porque o propósito dele era criar o 
plano de ação da infraestrutura, o que foi realizado.

A Comissão Nacional de Cartografia (Concar) está criando um outro comitê que 
é responsável pela implantação efetiva dessa infraestrutura nacional de dados 
espaciais. Ela trabalhou da mesma forma. Criou grupos de trabalho: um grupo 
de gestão, um de tecnologia, um de dados e metadados.

Essa infraestrutura foi pensada de forma completamente distribuída. Criou-se 
um conceito, presente no decreto, que é o Diretório Brasileiro de Dados 
Geoespaciais, um diretório virtual que comporta todas as informações 
geoespaciais produzidas no Brasil, um diretório completamente distribuído.

Foi proposta a criação de nós em cada órgão que produza dados geoespaciais 
no Brasil. Temos a Diretoria de Serviços Geográficos do Exército (DSG), um nó 
desse Diretório Brasileiro de Dados Espaciais. IBGE, Ministério do Meio 
Ambiente, Companhia de Pesquisa de Recursos Naturais (CPRM), Instituto de 
Cartografia da Aeronáutica (ICA), Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) 
também são os nós. Como é que esses nós estão interligados entre eles? 
Através de serviços. Qual é o serviço que faz a ligação efetiva entre esse nós? 
Um serviço que adota um padrão chamado CSW, de catálogos de metadados 
que têm um processo de colheita de metadados (harvesting). Foi criado um nó 
central, que é o nó da própria infraestrutura, todos os 
o u t ro s c a t á l o g o s d e m e t a d a d o s qu e s ã o 
implementados dentro de cada nó, eles são 
automaticamente configurados nesse nó central, que 
é o nó da infraestrutura, que cria um mecanismo que, 
de tempos em tempos, varre todos esses nós, pega 
todas as diferenças de metadados somente e trás 
para cá e apresenta nesse nó central. A partir desse 
nó central, conseguimos identificar todos os 
produtos, todos os dados e informações que estão 
disponíveis no Diretório Brasileiro de Dados 
Geoespaciais. São utilizados serviços para fazer essa 
ligação entre os nós, baseados em padrões de um 
organismo internacional que, nesse caso, é a OpenGis 
Consortium (OGC) e o padrão é o Catalog Service for 
the Web (CSW).
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Para que essa infraestrutura viesse a funcionar, criou-se uma área de suporte e 
capacitação. Existe uma proposta de um software livre, que, possivelmente, 
estará disponível no Portal de Software Público, a qual implementa esses 
padrões, sem custo algum para o órgão que vai implementar e a  proposta é de 
uma mão de obra local, com o suporte de capacitação que vai ser provido pela 
própria Concar, gestora dessa infraestrutura de dados geoespaciais. É o 
GeoNetwork, o software que está sendo proposto, um catálogo de metadados 
distribuído que implementa esse padrão CSW para intercâmbio. 

E os dados? Falamos até agora só de metadados. A ligação, na verdade, dá-se 
somente através de metadados e nos metadados. Para os metadados, foi 
definido um perfil nacional de metadados, o Perfil de Metadados do Brasil 
(PMGB), baseado em uma norma ISO, que é a ISO 19115/19139 - um é a norma 
propriamente; o outro é o Estensible Markup Lenguage (XML) esquema que dá 
as restrições para implementação dessa norma. E basta, então, para que um nó 
faça parte dessa infraestrutura, que ele disponibilize os seus metadados nesse 
formato, nessa norma ISO, no perfil brasileiro de metadados, e que utilize um 
software que fala com outro software - nesse padrão de CSW para serviços - 
disponibilizando os metadados através desse Catálogo.

Foi criado o Portal da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, o 
www.inde.gov.br. A partir desse portal, identificam-se quais são os geoserviços 
que estão disponíveis. Temos um catálogo de metadados, a partir do qual é 
possível identificar todos os produtos que estão disponíveis no Diretório 
Brasileiro de Dados Geoespaciais e a partir desse catálogo de metadados, 
nesse perfil brasileiro, existe uma área de distribuição, que indica onde aquele 
dado está disponível. Nessa área de distribuição, esse dado pode estar 
disponível, por exemplo, em uma loja virtual para ser comprado, pode estar 
disponível em Portable Document Format (PDF), para que seja feito o download, 
pode estar disponível em um formato shape. Mas a infraestrutura pede que o 
dado esteja disponível também no padrão chamado Web Map Service (WMS), 
padrão aberto de serviço também proposto pela OGC.

Nós pedimos ainda que haja um link para um visualizador de mapas da INDE, 
para que, ao identificar um produto, o usuário ou o cidadão não especialista, 
consiga visualizar esse dado. Esta ação foi um ganho significativo. 

Os nós que não  se  sentirem  aptos  por falta de treinamento e capacitação 
para implementar o seu próprio nó podem utilizar o nó central da INDE como 
seu repositório. Para tanto, foi disponibilizado no nó central uma área 
administrativa através da qual aqueles órgãos que ainda não se sentem 
capacitados a se tornar um nó, possam disponibilizar os seus dados e 
metadados também. Eles acessam essa área administrativa, depositam os 
seus metadados na infraestrutura, dentro dessa área administrativa, eles têm 
a possibilidade de acessar o visualizador e configurar os seus serviços lá, 
configurar o menu de temas, já incluindo os seus produtos no visualizador da 
INDE.

E eles também terão a possibilidade de acessar um outro aplicativo que é o 
geoserver, também um software livre, um publicador de serviços WMS, WFS. 
São esses serviços propostos pela OGC, para que eles configurem os seus 
serviços web, ou seja, façam parte da Infraestrutura Nacional de Dados 
Espaciais, sem necessariamente implantar o seu nó, utilizando uma 
infraestrutura que já foi pensada para esses casos específicos.
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Então, hoje temos alguns servidores que estão disponíveis para esse nó central, 
servidores que estão fornecendo toda essa infraestrutura. No site 
www.inde.gov.br é possível acompanhar a evolução da Infraestrutura Nacional 
de Dados Espaciais. Esse é o catálogo de metadados, a partir do qual é possível 
fazer uma busca para o retângulo envolvente dos metadados ou ter uma busca 
avançada. Tem-se um exemplo de um mapa, que está sendo exibido, que é o 
sistema de transporte, já disponível lá na escala 1:1.000.000. Tem-se um grupo 
de categorias que foram definidas aqui para a Infraestrutura Nacional de Dados 
Espaciais. Essas categorias são propostas junto com o perfil brasileiro de 
metadados geoespaciais.

A partir do catálogo de metadados é possível fazer uma busca, identificar o 
produto e exportar o resultado em XML. No módulo de informação/distribuição 
pode-se identificar onde e como esse dado está disponível.

Com isso pode-se mostrar  que o governo em si ganha com o estabelecimento 
das políticas públicas, e também a sociedade ganha, porque passa a ter acesso 
a todas essas informações. A  preocupação neste momento é trazer uma grande 
quantidade de informações que já estão disponíveis, mas que as pessoas 
tinham dificuldade para localizá-las, a partir de um local único, o Diretório 
Brasileiro de Dados Geoespaciais. 

O nosso trabalho no IBGE em disponibilização de dados, seja ele da forma que 
for, é muito similar ao que está sendo proposto pra Infraestrutura Nacional de 
Dados Espaciais. Em dezembro do ano passado, colocamos no ar o Portal de 
Metadados do IBGE, tanto estatístico como geoespacial. Está sendo um esforço 
para disponibilizar esses 
dados e metadados, para 
que, até o final do ano, 
consigamos ter uma gama 
bem maior de dados e 
metadados disponíveis no 
IBGE. Nesse catálogo de 
metadados do IBGE, que 
foi disponibilizado, tanto 
no estatístico como no 
geoespac ia l , estamos 
buscando a adoção de 
p a d r õ e s  a b e r t o s ,  
principalmente os que 
i n s t i t u i ç õ e s  
internacionais amparem.

A Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais

Hesley Py

Open Data



25 Fórum de TIC Dataprev

Existe um esforço também para que a maior parte dos nossos dados e 
metadados esteja disponível através de serviços. Estamos, por exemplo, 
incorporando à base de metadados o calendário de divulgação das pesquisas 
do IBGE e, dentro em breve, esperamos disponibilizar isso também em XML, 
através de serviços para qualquer mídia que queira consumir, e possa fazer 
essa disseminação através de serviços web.

Então, essa é uma política de utilização de dados abertos que está sendo 
implementada no IBGE, respeitando as restrições legais, com relação aos 
dados em um nível de desagregação muito pequeno. Hoje, já temos o Sistema 
de Dados Agregados (Sidra), em www.sidra.ibge.gov.br, que dissemina dados 
agregados do IBGE, e busca disseminar em padrões abertos. O padrão aberto 
que utilizamos ainda não é o melhor, porque é o CSV. Em breve estaremos 
disponibilizando em XML.
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Dataprev: Julgo haver uma decisão de governo de rodovias e selecionar apenas uma estradazinha 
organizar a disseminação de dados como um todo, daquele negócio ali, e temos problemas de 
não só os dados abertos dentro do conselho W3C, performance sérios para isso, porque são dados 
mas nos pareceu nas últimas conversas de e-ping muito grandes. Ainda não conseguimos resolver.
que há necessidade de uma organização nessa 
questão. Você acredita que essa estrutura do INDE Então, existem pontos nesse mundo que ainda 
pode ser copiada ou aplicada com pouco esforço em precisam ser tratados especificamente. Mas, no 
uma política desse tipo? geral , creio que temos uma proposta de 

infraestrutura que pode ser seguida para outros IBGE: O que está acontecendo na INDE, na verdade, 
mecanismos. E entendo, também, pela demanda é uma iniciativa que a maior parte dos governos está 
que tenho notado nos outros locais, que muito adotando, catálogos de metadados, diretório, a 
possivelmente a infraestrutura de dados espaciais partir do qual você pode identificar todas essas 
v a i  e s t a r  l i g a d a a  t o d a s  e s s a s  o u t r a s  coisas. E a nossa experiência com isso, a partir das 
infraestruturas.apresentações que temos realizado - fizemos uma 

apresentação internamente no IBGE  segundo o Ibict: Você falou que estão compreendidos os 
pessoal da estatística, é a forma de nós padrões de metadados para a preservação digital. 
organizarmos a disseminação da estatística Q u e m e s t á f a z e n d o i s s o ? O c o m i t ê  d e 
bras i le i ra . E já começaram a pensar na implementação pensou nisso?
Infraestrutura Nacional de Dados Estatísticos 

IBGE: Existe o comitê de metadados, que está ligado também, por acaso seria INDE também. E os moldes 
à CONCAR e esse comitê é responsável por definir seriam os moldes que foram utilizados na 
isso. É claro que ele é responsável somente pela infraestrutura de dados espaciais. O que difere são 
definição, o que depois é posto em consulta pública, 

os padrões que vão ser utilizados. Você tem a W3C, 
para que toda a sociedade participe dessa 

que está mais avançada em alguns padrões, tem 
definição. Mas ele é responsável por propor todas 

OGC, que está caminhando para ser uma forte essas informações relacionadas a metadados.
empresa na disseminação de padrões para dados 

W3C: Como vocês conseguiram chegar nessa geoespaciais. A diferença no meu entendimento 
coleção de informação e disponibilização dela? Eu seria nesses padrões, na forma como esses dados 
vi que vocês têm um comitê, têm um grupo grande estar iam se comunicando, poss ive lmente 
trabalhando, mas, na prática, os autores de cada relacionados a políticas também.
mapa criaram os metadados e como você diz que 
usa padrões para disponibilização de informação de No âmbito geral de ser distribuído, de os dados 
imagem, cada autor do mapa também colocou 

permanecerem nos órgãos, de serem de 
essas informações nesses padrões ou existe um 

responsabilidade efetiva dos órgãos, de a 
grupo único que faz esse esforço de transformação 

disseminação daquele dado ser feita através de para todo mundo que entra nesse grupo?
serviço e utilizar padrões que já estão propostos 

IBGE: Na verdade, todos entendíamos que havia pelo e-ping, como o XML, com relação a isso, acho 
essa necessidade, quando começamos a procurar, que não tem como fugir muito, pela experiência que 
dentro do governo, quais as pessoas capacitadas vivenciamos. Em tudo que tentamos diferente disso, 
para falar sobre determinado tema, e fomos tínhamos empecilhos. Existem vários problemas 
identificando as atribuições desde o início. Depois 

que precisamos resolver com relação a isso 
trouxemos as pessoas para o comitê, mantidas 

também. Por exemplo, o WMS (Web Map Service) é alocadas dentro dos seus próprios órgãos. 
um padrão que disponibiliza imagens. Temos o WFS Procuramos criar um mecanismo de disseminação 
(Web Feature Service) que é um padrão que de tudo o que está sendo proposto. Damos a 
disponibiliza o dado propriamente. Consigo pegar capacitação técnica para essas pessoas e elas 

retornam para o órgão nessa condição.uma característica daquele dado, consigo pegar as 

DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

A Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais

Hesley Py

DEBATE

Open Data



27 Fórum de TIC Dataprev

Muitas vezes fomos instalar os equipamentos para INDE está proporcionando. O IBGE ou o Ministério do 
essas pessoas e mostrar a elas como fazer a Meio Ambiente tinha necessidade de disponibilizar 
primeira criação de metadados, e tudo isso dentro o seu dado, ele pegava e juntava essas duas 
do perfil brasileiro. Uma coisa extremamente camadas.
importante também foi que, assim, não havia 

Então, temos muito dado do IBGE sendo 
ninguém de utilidade para nós muito adiantado em 

disponibilizado no Ministério do Meio Ambiente.  
outros padrões que não esses propostos pela Agora começa um trabalho entre os dois, para que, 
Concar. Então, uma vez que não se tem muita coisa tendo em vista que a infraestrutura foi definida, 
ainda, havia um sentimento de carência nesse cada um cuide do seu e não precise mais fazer esse 
sentido. tipo de procedimento. Um exemplo claro é pegar a 

malha municipal e colocar em cima dela as áreas de 
Assim, na medida em que estabelecíamos esses 

proteção ambiental. Encontrar um pouco de 
padrões e dava a capacitação para que as pessoas 

mancha verde no espaço sem estar em cima de uma 
pudessem efetivamente utilizá-lo. Enfrentamos 

malha municipal ou estadual não faz sentido. Havia 
muito pouca resistência. Isso com relação aos 

a necessidade de esse dado ser disponibilizado 
metadados. Com relação aos dados, existe um 

usando essa malha. Só que essa malha é de 
padrão que está sendo proposto para dados 

competência de um e as áreas de proteção 
fundamentais, Dados Geoespaciais Vetoriais (DGV), 

ambiental são de competência de outro.
que identificam os padrões. Propusemos que os 
produtores de dados geoespaciais utilizem esse Dataprev: Existe já traçado algum plano de 
padrão, e estamos propondo também o treinamento divulgação para prefeituras e estados, os 
para que eles utilizem isso. programas de financiamento das prefeituras, o 

Programa Nacional para as Alterações Climáticas 
Então a nossa ideia é que os dados fundamentais, 

(PNAC) . E les incent ivam a u t i l i zação de 
aqueles dados que vão ser referência para os outros 

geoprocessamento, dessas ferramentas de 
dados, que eles estejam disponíveis nesses geoprocessamento, georeferenciamento, só que 
padrões que estão sendo propostos. Vamos dando muitos não têm a menor noção de como começar a 
aos outros dados a possibilidade de migrarem com o usar. Existe uma preocupação de vocês em 
tempo, e em casos especiais, por exemplo, como o divulgar?
Estudo de Cartografia Aeronáutica e Diretoria de 

IBGE: A Concar criou fóruns regionais. Temos o Hidrografia e Navegação (IDHN), os únicos 
fórum regional do Nordeste, o fórum regional do produtores desse tipo de dado, que eles definam 
Centro-Oeste. Esses fóruns regionais estão qual é o padrão que utilizam, porque são padrões 
solicitando a participação deles. Goiás, por internacionais que já respeitam.
exemplo, disse que tem muita coisa pronta, quer 

Então, nós não tivemos muita dificuldade. Uma colocar. Na verdade o único impedimento é que não 
coisa que também minimizou, de certa forma, esse estamos conseguindo acompanhar o ritmo dessas 
tipo de problema, é que existem recursos 

solicitações, por questões políticas. Como estamos 
financeiros para o órgão, na medida em que 

sendo apanhados de surpresa com essa demanda disponibilizar metadados no padrão que o Brasil 
das prefeituras, entendo que os fóruns regionais são está definindo. Nossa preocupação inicial, na 
um bom caminho para atender as prefeituras verdade, até o final deste ano, era com metadados e 
inicialmente.não com dados.

Claro que vamos ter que tratar casos específicos. Uma outra coisa igualmente importante, em que 
Prefeituras grandes, como São Paulo, por exemplo, vamos ter que trabalhar mais nessa parte de 
que tem que ter um foco um pouco diferenciado, por 

política, e que qualquer infraestrutura vai ter que 
causa da quantidade de produtos que tem para 

trabalhar, é a competência para disponibilização do disponibilizar. Às vezes, é mais forte do que o próprio 
dado também, porque, como nós ainda não Estado na disseminação de dados geoespaciais. 
tínhamos esse mecanismo, o IBGE disponibiliza Teríamos dificuldade para associar a prefeitura a 
isso, o Ministério do Meio Ambiente disponibiliza um órgão do Estado nesse sentido, mas entendo 
aquilo e eles vêm aqui e se cruzam no meio do que um bom caminho são os fóruns regionais da 
caminho. Isso ainda não havia sido definido, não CONCAR. Estamos pensando em um kit assim, algo 

que seja divulgado para as prefeituras.existia essa possibilidade ainda, da forma que a 
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SRI: Eu queria saber se, dentro desse escopo que esperando isso acontecer, porque essa é uma 
vocês estão tratando, de dados georeferenciados, a situação que, para o usuário comum, parece meio 
questão da imagem de satélite tem uma profusão de absurda e todos estão na ânsia de ver a coisa 
órgãos que fazem aquisições de imagens, sempre acontecer.
um problema com relação à disponibilização. Como 
está a conexão entre essas coisas? Dataprev: Você citou rapidamente a questão de 

financiamento, recurso, você podia detalhar um IBGE: Esse é um problema político que vai precisar 
pouquinho mais essa questão?ser tratado em algum momento. O decreto dispõe 

que um dado em que o Governo Federal investiu, IBGE: O capítulo 5 diz qual é o hardware necessário 
tem que estar disponível na Infraestrutura Nacional para implantar essa infraestrutura e, no capítulo 8, 
de Dados Espaciais. Hoje, se o Governo Federal tem um valor que foi solicitado para construção da 
compra, através de uma instituição, uma imagem de INDE.  Esse valor envolve recursos humanos, 
satélite e, na empresa vendedora, esta tem uma capacitação, tudo isso. Foi proposto no plano de 
cláusula segundo a qual não pode ser repassada ação que o órgão que disponibilizar metadados, até 
para nenhum outro órgão federal, este outro órgão uma data X, que era no meio desse ano, está se 
federal tem que adquirir, ele mesmo, essa imagem comprometendo em disponibilizar os dados 
de satélite. A não ser que a imagem passe por um relacionados àquele metadado que disponibilizou. 
processamento qualquer. Nesse caso, ela não pode Metadados vai mostrar para população que aquilo 
ser disseminada no seu dado bruto. existe, o dado efetivamente vai permitir que a 

população utilize, para que ele possa cumprir essa Só que o decreto prescreve que todo dado que o 
meta de disponibilizar os seus dados, a partir Governo Federal adquire tem que estar disponível 

perfeitamente para a população. Eu creio que a desses metadados. A Concar propôs um valor em 
forma de aquisição desse tipo de produto vai ter que recursos que são os valores dos servidores 
ser diferente. Quem deveria passar a comprar não hardware necessários para a implantação do nó, 
seria mais o órgão do escalão inferior e sim o mais o treinamento em capacitação, para que esse 
Ministério do Planejamento, através da Concar. órgão possa se tornar um nó da infraestrutura. Esse 
Uma vez que o Ministério adquira, então sim, estaria 

valor estava em, se não me engano, a princípio, em 
disponível para todos.

cerca de R$ 200 mil, o hardware, para cada.  Acho 
que seriam 5 ou 6 inscrições neste ano, e aí teria no E a única coisa que eu consigo imaginar é que essa 
orçamento do ano que vem uma solicitação de negociação vai sair do âmbito do órgão específico e 
recursos para mais órgãos participantes.passar a ser do âmbito da infraestrutura. O que eu 

tenho visto com os usuários é que eles estão 
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O objetivo desta apresentação é discutir a experiência de construção da 
aplicação DadosGov que, a partir de uma necessidade especifica da  
Presidência da República abriu a possibilidade de utilização de padrões de 
dados abertos.

A formação do Comitê de Organização da Informação da Presidência da 
República (COI-PR), em 2006, motivou a construção de soluções 
computacionais voltadas para a catalogação e disponibilização de dados sobre 
a ação governamental (indicadores de produto, de custo, etc.).  O foco do COI é a 
organização de informações de interesse do (a) Presidente (a) para facilitar o 
acesso aos órgãos da Presidência e, posteriormente aos demais ministérios. 
Paralelamente, a discussão sobre dados abertos foi se ampliando no âmbito do 
governo e percebe-se a potencialidade de associar os esforços de 
disponibilização de dados governamentais aos de utilização de padrões de 
dados abertos.

A implementação do DadosGov, coordenada pela Secretaria Executiva do  
Gabinete Pessoal do Presidente, Casa Civil, Secretaria de Relações 
Institucionais, motivou uma parceria com o Ministério do Planejamento 
Orçamento e Gestão, o Serpro e a Dataprev para a definição de estratégias de 
dados abertos governamentais. Os cursos e eventos promovidos por estes 
parceiros com o W3C também foram fundamentais para o desenvolvimento de 
ferramentas e a discussão do ambiente normativo.

O repositório, representado pelo 
diagrama a seguir, foi usado para 
atender aos ministérios ligados à 
Presidência (Gabinete Pessoal, 
Casa Civil, Secretaria de Relações 
Institucionais, Secretaria Geral, 
Secretária de Comunicação e 
G a b i n e t e  d e  S e g u r a n ç a  
Institucional) que coletam, regu-
larmente, dados para elaboração 
de subsídios e documentos para 
uso do(a) Pres idente(a) . O 
primeiro passo foi a manutenção 
de um diretório organizado na 
rede interna da Presidência, o 
qual armazena fontes primárias, 
instrumentos legais, informações 
setoriais, produtos de comuni-
cação, disseminação e produtos 
específicos.

¹ Doutora em Engenharia pela PUC/RJ, pesquisadora adjunta do Laboratório Nacional de Computação 
Científica (LNCC)  Ministério da Ciência e Tecnologia, miriam.chaves@planejamento.gov.Br 
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A figura a seguir apresenta o Fluxo de informações solicitadas aos Ministérios 
processadas pelos órgãos da Presidência e distribuídas para o(a) 
Presidente(a), demais órgãos de governo e sociedade.

O diretório resolvia o problema de 
compar t i lhamento de infor -
mações na Presidência, mas não 
e r a  a c e s s í ve l  a o s d e m a i s  
Ministérios. Criou-se, então, um 
ambiente colaborativo, o Wikicoi, 
aberto à internet e organizado 
para facilitar a navegação e a 
busca de arquivos em diversos 
formatos. A proposta era facilitar 
a intermediação entre fontes e 
consumidores de informação, e 
gerar p rodutos para o (a ) 
Presidente (a), os órgãos do 
governo e a sociedade. Para os 
dados estruturados do COI foi 
desenvolvido, independente do 
WikiCoi,  um banco de dados que 
abrigava aproximadamente as 30 
series históricas mais utilizadas.

Em 2009, foi iniciado o projeto 
DadosGov com a proposta de 
d e s e n v o l v e r  u m a  m e s m a  
aplicação que permitisse:

Montar um catálogo de dados governamentais (séries históricas), organizados �
por diferentes temas e apresentados na forma de planilhas, gráficos e mapas.

Armazenar as séries históricas relacionadas às ações governamentais em �
modelo de dados genérico contemplando 3 dimensões: conteúdo, localização 
(estado e município) e tempo  ano e mês.

Construir contextos de trabalho para facilitar a edição e publicação de �
documentos, a partir das análises dos valores extraídos da base de dados 
mesclando conteúdos textuais e imagens.

Associar as séries históricas metadados descrevendo nome da variável, fonte, �
fórmula de cálculo, periodicidade, qualidade etc.

Construir árvores temáticas para facilitar o acesso às séries históricas.�
Gerar saídas em arquivos de diversos formatos, que possibilitem sua �
utilização imediata ou como entrada para outras aplicações.

Definir perfis diferenciados de acesso para as etapas de inclusão, verificação �
e publicação das séries.
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Foi criado um ambiente de 
desenvolvimento colaborativo, 
no Serpro, com acesso via 
Internet, que permite trabalhar 
e m r e d e  c o m p a r t i l h a n d o 
arquivos e construindo as 
aplicações entre os parceiros.

A busca por uma variável no 
catalogo é feita por palavra 
chave ou navegando em uma 
árvore temática para identificar 
o assunto desejado. A imagem a 
seguir apresenta três árvores: 
u m a l i s t a  d e  g r u p o s  d e  
informação por assunto, uma 
árvore temática de dois níveis usada pelo COI-PR e a Lista de Assuntos 
Governamentais (LAG) elaborada pelos Padrões de Interoperabilidade de 
Governo Eletrônico (e-ping) em 3 níveis (a LAG foi renomeada para Vocabulário 
Controlado do Governo Eletrônico).

As árvores temáticas são muito variadas e específicas para cada área. O nível 
mais detalhado da informação é a serie histórica que poderá ser associada a 
cada item da árvore, do mais agregado ao mais detalhado. 

Para a serie histórica “famílias atendidas pelo Bolsa Família”, por exemplo, 
registra-se o ano ou mês/ano, o município  e o valor. Uma tripla guarda os dados 
dessa serie. O mesmo formato se aplica a todas as outras séries. Na Figura a 
seguir é apresentado o detalhamento do modelo de dados utilizado. A variável 
“famílias atendidas pelo Bolsa Família”, por sua vez, faz parte de um Grupo de 
Informação (GI) chamado Transferência de Renda, Esse GI também inclui as 
séries: “valor repassado para o Bolsa Família”, “valor repassado para Auxílio 
Gás” e demais programas de 
renda que foram se integrando 
ao Bolsa Família. 

O GI é formado por séries 
históricas que têm a mesma 
lógica. É importante agrupá-las 
p a r a  f a c i l i t a r  a  g e s t ã o ,  
atualização dos dados e sua 
utilização em conjunto.

O DadosGov disponibiliza as 
séries históricas em vários 
f o r m a t o s  ( C S V - C o m m a -
S e p a r a t e  V e r s i o n ,  X M L-
Extensible Markup Language, o 
HTML-Extens ib le Hyper text 
Markup Language e PDF-
Portable Document Format) e 
gera os gráficos.

31 Fórum de TIC Dataprev

Organização das Informações sobre Ações do Governo

Miriam Barbuda Fernandes Chaves

Open Data



Fórum de TIC Dataprev 32

A administração das variáveis 
(séries) e Grupos de Informação 
poderá ser fe i ta pe lo órgão 
proprietário/fornecedor que poderá 
usar o DadosGov para armazenar, 
exibir, compartilhar e classificar 
seus dados. O controle de perfis 
permite distribuir as tarefas de 
inclusão, validação e publicação.

A aplicação também inclui um 
m ó d u l o p a r a c o n s t r u ç ã o d e 
m e t a d a d o s .  E s t ã o  s e n d o  
desenvo lv idos módu los para 
a u t o m a t i z a r  a o  m á x i m o  o s  
processos de inclusão de dados 
vindos dos sistemas existentes nos 
órgãos. A imagem a seguir é a tela de 
administração de metadados no 
DadosGov.

Outra funcionalidade interessante 
do DadosGov é associar o tema 
escolhido na árvore temática como 
p a l av r a c h ave d a a p l i c a ç ã o 
“Catálogo de Notícias de Governo” 
que apresenta notícias publicadas 
em sítios do governo. Os textos 
registrados são extraídos dos sítios 
”gov” utilizando ferramen-tas de 
“raspagem de dados”.
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Dataprev: Eu gostaria de ver uma série de dados. 2010. O Destaque apresenta itens que descrevem a 
política de biocombustível do país e um gráfico com SRI: Eu vou mostrar a série do biodiesel. 
a evolução da produção de biodiesel naquele Selecionamos o intervalo de tempo, data de incio e 
Estado. Esse gráfico indica claramente um forte fim, e os estados que se desejam avaliar. Além da 
aumento da produtividade na Bahia, a partir de série apresentada em planilha ou gráfico, 
2006 e demonstra a efetividade de uma nova lei, desenvolvemos um módulo que permite construir 
publicada em 2004, que passou a exigir a mistura um documento, chamado Destaque, que mescla 
de 5% de biodiesel no diesel convencional. É um textos com os gráficos e valores relativos às série, 
exemplo de analise da efetividade da política de associados a um tema. Voltando ao exemplo de 
estimulo à produção de biodiesel que pode ser biocombustível, escolhendo a Bahia, entre 2005 e 

DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados
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conteúdo na tela e basta que se aperte o botão XML, replicada para todos os estados. No Destaque do 
e ele gera um arquivo pronto daquele conteúdo. O Brasil usamos um gráfico que compara a produção 
que não existe é um botão para qualquer tipo de nos estados ao longo dos anos, permitindo analisar 
dado que aparece na tela, ou seja, tem-se que as diferenças regionais.
preparar aquele dado para ser exportado em XML ou 
em CSV, ou qualquer outro formato que se queira.A idéia do DadosGov é disponibilizar as séries 

histórias para a sociedade e, ao mesmo tempo, 
SRI: Na verdade, muitos dados já estão abertos, no 

oferecer ao governo um instrumento de descrição 
sentido de estarem disponíveis publicamente. 

de políticas públicas que apresenta as variáveis que 
Qualquer pessoa pode entrar WikiCoi, no endereço 

caracterizam essas políticas. A estrutura do 
chamado wik ico i .p lanal to .gov.br, onde se 

Destaque é genérica e para todos os estados vou 
disponibilizam os arquivos originalmente enviados 

obter um documento semelhante aos dados 
para ao Gabinete do Presidente, são as chamadas 

correspondentes. A saída em planilha e gráficos 
fontes primárias. É possível procurar por tema e 

também é genérica e vale para qualquer uma das 
obter a descrição dos dados disponíveis, a última 

variáveis. Esse é um aspecto interessante da 
atualização, intervalo de tempo e se é estadual ou  

estratégia de construção do DadosGov. Procuramos 
municipal. O WikiCoi não está em um formato tão 

sempre soluções que permitam multiplicar o 
amigável, ainda assim mais de mil pessoas já 

esforço de gerar formas de apresentação dos dados 
acessaram. Basta se inscrever, não é fechado, mas 

para vários conjuntos de informação, intervalo de 
a maioria dos usuários é do governo.

tempo e localização (estados).

Muitas vezes o próprio órgão de origem dos dados 
Estamos trabalhando para que os Destaques do 

perde aquela informação, então, o WikiCoi acaba 
DadosGov possam ser construídos por diferentes 

sendo uma referência. O Comitê de Organização da 
órgãos governamentais e mesmo pela sociedade. A 

Informação - COI começou em 2006. O WikiCoi foi 
ferramenta permite extrair os dados do jeito que se 

aberto em 2008. Não é dados abertos, se 
quiser e fazer as análises que se achar conveniente. 

considerarmos a premissa da comunicação 
Seria um belo exercício de democracia. Além dos 

máquina/máquina, mas estão disponíveis na web, 
Destaques com o discurso governamental sobre as 

sem restrição de uso. São pelo menos duas leis das 
políticas públicas estaria disponível, no DadosGov, 

três de dados abertos (David Eaves) satisfeitas.
um conjunto de fichas  construídas por outros 
atores sociais utilizando os mesmos dados, mas Outro exemplo são os dados “Luz para Todos”. O 
com outros olhares e argumentos. Ministério de Minas e Energia tem informações 

detalhadíssima de cada município, de cada 
W3C: Na minha visão, você está além do dado 

localidade onde estão sendo feitas as ligações de 
aberto. Se tivesse uma linha do tempo, no dado 

luz. O banco de dados é imenso, mas é exibido tela a 
aberto, você já passou dela, já está numa fase 

tela, teríamos que construir um processo de 
seguinte que é organizar o conjunto de dados 

raspagem para extrair automaticamente os dados 
abertos de tal forma, que se retire inteligência dele e 

do sitio. Imagino que o W3C teria todo interesse em 
apresente essa inteligência mesclando diversas 

desenvolver uma ferramenta que automatizasse a 
fontes de informação. O dado aberto está atrás no 

transformação dos dados governamentais públicos 
conjunto de informações que foi recebido de 

em dados abertos que permitam acesso máquina a 
diversos órgãos, e já poderiam estar disponíveis. Em 

máquina.
vez de ter o consumo só interno, o conjunto de dados 
que não são sensíveis já poderiam estar publicados W3C: Isso é possível, claro. Agora, é trabalhoso. 
em diversos formatos diferentes, porque, a etapa Quem fizer o curso da semana que vem, de dados 
em que você está, você já está se comportando abertos, aqui em Brasília, que a gente está 
como uma usuária de dados abertos. Na sua fala, oferecendo, vai poder fazer um experimento em 
você esclareceu sobre transformar um dado em um cima disso e vai ver que é trabalhoso. Essa é a 
dado aberto. grande dificuldade de quem tem um legado muito 

grande, colocar-se o legado em formato aberto e O exemplo que eu dei, do Tribunal de Contas do 
principalmente, se quiser, em formato XML, RDF, Município do Ceará, é o caso típico de que se tem um 
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mesmo formato, dentro daquela lógica dos dois que tenha a história de triplificar a sua base de 
vetores regionais e temporais, uma série de outras dados. Reconhecemos que é trabalhoso, mas os 
informações que já se tem hoje no site da benefícios são inquestionáveis. É uma questão de 
Previdência, mas coloque nesse ambiente único, de tomada de decisão para fazer investimento nessa 
uma forma replicada ou de uma outra forma, área, porque é consumidor de tempo e de recurso.
criando-se outra inferência. É uma ferramenta 
extremamente complexa e tem por trás um trabalho SRI: Uma preocupação nossa é construir 
pesado do SERPRO para deixar organizar-se isso.mecanismos que facilitem a abertura dos dados. No 

DadosGov há a idéia de disponibilizar ferramentas W3C: Sobre ter-se algo mais automático que 
g e n é r i c a s  e  m u l t i p l i c a r  o  e s f o r ç o  d e  pudesse pegar o conjunto de dados e transformá-lo, 
desenvolvimentos para qualquer variável. No essa história de colocar os dados em formato 
momento , temos mais de cem var iáve is aberto, lembra-me um pouco, do ponto de vista de 
armazenadas, mas podemos ter 10 mil, não faz processo, os sistemas de processo eletrônico, que 
diferença para a aplicação. O Banco de Dados está tem tido grande impacto no Poder Judiciário, 
em produção no SERPRO, sem restrições de principalmente. O sistema de processo eletrônico 
máquina, pelo menos por hora. Falta-nos abrir a pressupõe que os processos sejam digitalizados 
comunicação maquina-maquina para os dados que para que possam tramitar eletronicamente. Nesse 
já estão públicos nos sites governamentais. aspecto, a grande questão que se discutiu muito 
Cer tamente teríamos todo o interesse em dentro do daquele Poder é o que fazer com o legado. 
desenvolver um processo automático. S a b i a m e n te ,  a d e c i s ã o to m a d a , e m u m 

determinado momento, foi implantar o sistema de INSS: Quanto a essa questão do trabalho que daria 
processo eletrônico. Quem tivesse ainda processo para colocar nesse formato, isso se deve 
físico, continuar como físico, tramitando em papel.principalmente a que, para se usar, disponibilizar 

um dado em formato XML, RDF, primeiramente E assim continua sendo, até que alguns vão 
precisamos definir, modelar as ontologias de cada tomando iniciativas, como o caso do Superior 
um desses assuntos. E como são muito diferentes, Tribunal de Justiça - STJ, que fez um enorme mutirão 
de domínios diferentes, para fazer a modelagem de recente de digital ização do legado e um 
cada uma dessas ontologias, a pessoa que está investimento bastante significativo para que os 
operando a modelagem tem que ter um processos que estavam correndo ficassem na forma 
conhecimento específico daquele domínio. Então, eletrônica. Para mim, do ponto de vista de 

estratégia, é o mesmo procedimento a se adotar. Os não é tão simples de fazer e repetir o mesmo 
próximos conjuntos de dados poderiam ser trabalho que foi feito em um lugar e fazê-lo no outro. 
disponibilizados já se utilizando essas tecnologias É um campo muito interessante de evolução. 
que favorecem a sua publicação. E os antigos vão Inclusive, em face da lista de assuntos de governo, 
continuar do jeito que estão, infelizmente, na que agora mudou de nome para vocabulário 
maneira não muito reconhecida e compreensível controlado de governo, talvez pudesse ser uma 
por máquina, até que tenha condições de fazer um forma de agregar todas essas ontologias 
mutirão para atacar o legado e transformá-lo em específicas de domínio, existentes em cada uma 
formato aberto. Daqui a 10 anos, vamos ter uma 

das áreas de governo. Poderia ser um trabalho 
série histórica de dados publicados em formato 

coordenado para que fossem mapeadas as 
aberto e o mundo vai ser diferente certamente.

ontologias de cada domínio.
Dataprev: A Previdência adotou uma estratégia que 

Dataprev: Seria uma das missões dos grupos do e-
achei muito interessante - em relação ao 

ping, trabalhar pesadamente nisso. Acho que a 
gerenciamento eletrônico de documentos, os 

velocidade também fica um pouco a desejar nessa 
processos eletrônicos - montou centros de questão, mas este ano está lá. Certamente o 
documentação, onde é feita a digitalização dos trabalho do COI transcende muito a questão dos 
documentos. Mas em vez de se atacar assim, vamos d a d o s  a b e r t o s .  É  t o d o  u m a p a r a t o  d e  
digitalizar todo o passado. A digitalização é feita por gerenciamento distribuído. A idéia é que cada 
necessidade. Então, quando um processo precisa responsável pelas séries de dados cuide dos seus 
tramitar de um lado para o outro, ele é digitalizado e dados, com a possibilidade de que se coloque no 
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é feita essa tramitação por meio eletrônico. Acho reutilizar. Agora, como conceito, não é, porque você 
que essa também poderia ser uma estratégia está fazendo um ato discricionário de não permitir 
interessante, ver o que é importante para a que se enxergue o set de dados original. A menos 
sociedade do histórico que se tem, e começar a que você tenha a restrição de privacidade, de 
trabalhar, na questão dos dados abertos. segurança do Estado, que lhe obrigue impedir de 

fazer essa restrição. Aí, o conceito de dado aberto 
O que a Previdência tem, que é a ferramenta 

está contemplado, mas se não for por isso, não está.
NetUNO? É uma ferramenta onde se entra numa 
página HTML e descobre os dados lá publicados, e aí IBGE: Não é pelo fato de o dado estar em XML que 
se consegue transformar isso em algum arquivo ele é um dado aberto. Ele usa um formato aberto. A 
factível de ser processado por uma máquina. única coisa que ele me possibilita é regerar uma 
Alguém tem que operar uma aplicação, fazer as planilha, porque está definindo linhas e colunas, 
escolhas, restringir as seleções e, aí sim, apertar um mas não define a semântica daquele dado. Ele é um 
botão. Isso pode ser considerado um passo anterior passo para que se caminhe para dados abertos. O 
ao dado aberto. Estamos perto de conseguir gerar mesmo acontece com os serviços. Disponibilizamos 
dados abertos desta forma, a partir de uma serviços que disponibilizam os dados em XML, mas 
ferramenta como esta, por exemplo? escrevemos o WSDL para descrever aquele serviço, 

para que ele possa ser utilizado por uma máquina. 
W3C: Não é que eu não tinha entendido direito o que 

Então, não é só ele estar disponibilizando XML que 
faz a ferramenta NetUNO, mas é isso que a 

vai fazer com que seja um dado aberto, ele está 
ferramenta faz, a seleção de variáveis, ou seja, a 

utilizando formatos abertos, o que é diferente.
ferramenta NetUNO é um BI  Business Inteligence?

SLTI: Eu vi que há muita dúvida surgindo em relação 
Dataprev: É um BI. A partir daí vai-se ter que 

a padrão e também em forma de acesso, para saber 
selecionar algum assunto, ter que selecionar 

se o meu dado pode ser considerado aberto ou não. 
algumas variáveis e ter que apertar um botão para 

Será que eu posso dar um selo, ele é aberto ou não? 
isso se transformar em um dado aberto.

O W3C já parou para definir alguns critérios para dar 
alguma escala de maturidade, para que os órgãos W3C: De acordo com os princípios colocados na 
possam se auto-analisar e ver a que distância se minha apresentação, rigorosamente não é dado 
encontram de uma maturidade razoável de aberto, o que não significa que você não está 
abertura?publicando dados em formato aberto. Na verdade, 

você está fazendo BI, está agregando informação, e 
W3C: Existe uma proposta do Tim Berners-Leede de 

essas informações agregadas você está publicando conferir estrelas para o grau de abertura de um 
em formato aberto. Isso é formato aberto que determinado dado. Só essa informação já é 
qualquer um vai poder reutilizar e dar um novo in te ressante para se poder entender.  É 
sentido? O que o conceito de dado aberto diz? E por extremamente razoável pensar que nós temos 
que isso não é dado aberto? É porque você está dados um pouco aberto, meio aberto e nada aberto. 

Portanto, essa pergunta sobre o que o NetUNO gera, restringindo o acesso ao todo, está colocando uma 
se  fôssemos trabalhar dentro do que o Tim Berners-visão que é sua sobre o conjunto, o set de dados 
Lee está propondo, é que existem diversas original. Essa visão que é sua, então, já vem com 
categorias de estrelas, acho que são 5 estrelas no certo filtro, do seu modo de olhar essa informação, 
máximo. Isso não é uma coisa acabada, ainda está ou seja, já chega para o usuário daquele dado 
sendo pensada, e pode vir a ser uma forma de se 

aberto de alguma forma enviesada.
reconhecer o grau de abertura daquele dado, 
segundo alguns critérios.Com respeito a uma Então, do ponto de vista do conceito puro não é um 
possível certificação de dados, não se dispõe ainda dado aberto. Mas se ele tem o seu valor e é 
de um trabalho rigoroso sobre isso. Mas existe essa interessante para sociedade, eu não tenho a menor 
proposta do Tim Berners-Lee.

dúvida, até porque vai poder ser reutilizado. Se você 
pega todos esses dados e torna aquilo disponível, W3C: Como é que esse trabalho do COI lida com as 
seja numa forma agregada, seja na forma original diferentes fontes de informação e se existe algum 

critério que harmonize o recebimento dessas como ela recebe aquilo, as duas coisas são 
informações, ou seja, há um padrão mínimo que extremamente importantes, que a sociedade pode 
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vocês aceitam como informação a ser recebida, Outra coisa que fizemos também foi permitir que a 
como é que vocês trabalham com a fonte produtora sociedade “ranqueasse” o metadados. Na 
da informação, original ou primária? realidade, é muito difícil qualquer comitê gestor 

ficar analisando um volume de metadados que nós 
SRI: A coleta de dados pelo COI começou com uma temos. Então, que a sociedade diga que não está 
motivação muito grande, porque o destino bom e que o órgão tome as providências 
prioritário das informações é o Presidente da necessárias.
República. Os gabinetes dos ministérios se 

INSS: O W3C tem uma linguagem padrão para empenham em fornecer os dados solicitados. 
modelagem de ontologias, que se chama UWL. Inicialmente não fizemos exigências de formato. É 
Nessa linguagem é possível definir classes e claro que dessa forma a construção das séries e sua 
propriedades e as relações entre elas. Posso definir utilização é muito trabalhosa e começamos a definir 
que alguma coisa, alguma classe é subclasse de padrões e garantir a periodicidade das coletas. 
outra. Por exemplo, existem escolas estaduais e Pensamos inicialmente em um mundo ideal com 
existem escolas municipais. Se eu coloco na minha Webservice para a comunicação direta, com as 
ontologia que escola municipal é subclasse de bases de dados de todos os órgãos. Na vida real não 
escolas e escola estadual também é subclasse de foi bem assim e não conseguirmos manter um único 
escola, quando defino no UWL que uma coisa é serviço web de forma continua. Espero que esses 
subclasse de outra, a máquina automaticamente formatos e ferramentas que vão ser discutidos nos 
vai inferir que todo membro da subclasse também é cursos nos ajudem a encontrar soluções melhores 
membro da superclasse.para a disponibilização de dados abertos.

Vamos supor que os dados das escolas municipais 
Outro aspecto importante que instituímos no 

são fornecidos por um órgão municipal e os dados 
DadosGov é a  organização de metadados. Não 

das escolas estaduais são fornecidos pelo Estado. 
exigimos isso do órgão fonte, nós mesmos 

Isso, se eles forem definidos no padrão RDF e 
preenchemos os atributos básicos. Num segundo 

usando a mesma ontologia. A máquina vai inferir 
momento vamos ampliar o preenchimento dos 

automaticamente se eu quiser pesquisar só escolas 
atributos, incluindo informações sobre a qualidade 

estaduais ou municipais. Se quiser só as 
dos dados e facilidade de acesso. Isso é 

municipais, ela também tem como fazer isso. Temos 
fundamental para garantir o reuso da informação 

essa agregação feita de forma previamente definida 
armazenada.

pela ontologia e automatizada, a partir de fontes 
díspares que se organizaram em torno de um único IBGE: Uma coisa importante em relação à qualidade 
padrão. Então, em qualquer área do conhecimento em que os metadados foram essenciais. Tínhamos 
que está dentro do governo, já definidas essas uma gama de dados que ficava presa aos órgãos. 
ontologias para cada uma dessas áreas, vamos ter Eles não se sentiam seguros em disponibilizar 
esse beneficio também.aquele dado, porque não tinham a qualidade ainda 

necessária. Mas é claro que é um contexto diferente Dataprev: Pela Dataprev ser fornecedora de 
para subsidiar um presidente. Mas tinham um soluções de TI e não proprietária dos dados, 
conjunto de dados que não disponibilizavam, vivemos uma cultura muito grande do sigilo e 
porque o órgão exigia uma qualidade maior para que trabalhamos na área social do governo, Ministério 
ele fosse publicado e, uma vez que fosse publicado, do Trabalho, Ministério da Previdência, Ministério 
as pessoas tomariam como um dado oficial daquele do Desenvolvimento Social, e trabalhamos com 
órgão. pessoas. Então, para mim é um pouco estranho 

olhar, no site da Prefeitura de São Paulo, a folha de Começamos, então, a colocar nos metadados a 
pagamento publicada, e a primeira coisa que penso qualidade daquele dado. Hoje, o IBGE está fazendo 
é que todos os funcionários entraram com processo a malha municipal do Senso - ainda não está 
contra o prefeito, contra a prefeitura.finalizada  mas já consegue disponibilizar. Só que 

70% dos usuários que já utilizam aquela malha, não Porque abrir dado social me parece uma questão 
precisam da qualidade final, mas daquela bastante delicada, principalmente em função do 

sigilo. Pode ser apenas uma cultura da empresa, qualidade que já existe hoje.
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que se vem modificando com as mudanças da Vamos ter, então, que enfrentar esse tipo de 
sociedade. Como é que vocês enxergam essa incerteza sobre o que é público ou não. Porque, 
questão da publicação da Prefeitura de São Paulo? primeiro, o proprietário da informação tem sempre 

dificuldades de ser submetido a uma avaliação 
SRI: No caso do DadosGov, só publicamos dados sobre a qualidade do dado que está manipulando. 
que já são públicos e disponíveis no órgão de Há trabalho muito grande de conscientização e de 
origem. Apenas apresentamos esses dados num superação dessas resistências, quanto à 

publicidade do dado. Por outro lado, na linguagem formato que facilita o acesso, não lidamos com 
que se usa de publicação de dados, tem-se como informações sigilosas. Os dados podem estar 
“samitizar” o dado, quer dizer, se temos absoluta publicados em um PDF, podem não estar publicado 
convicção de que o dado, se publicado, vai ferir a na internet, mas, se alguém solicitar, tem direito de 
privacidade do cidadão.

acesso ao dado. São dados relativos às ação 
realizadas pelo governo. A delicadeza maior se A pessoa que vai reutilizar uma determinada 

informação, publicada em formato aber to, refere à qualidade do dado que pode ser 
necessariamente não tem interesse numa questão comprometida em função das fragilidades dos 
individual. Na maioria das vezes, tem mais interesse sistemas de coleta, tratamento e armazenamento. 
no que o conjunto das informações revela de valor O risco é entrar no círculo vicioso: não expõe o dado, 
para aquilo que está querendo produzir com uma porque está ruim, permanece ruim, porque não 
aplicação. Pode-se “samitizar” essa base de dados 

expõe.
de “n” maneiras. Desde extraindo o nome da pessoa 
e substituindo por qualquer outra coisa que é não No meu modo de ver, temos que enfrentar essa 
identificável ou fazendo algum outro tipo de situação. No Brasil, uma cultura que tem dificuldade 
mecanismo, com que é possível não individualizar a 

com avaliação, isso ocorre na educação, nas 
informação. Ainda assim, esse conjunto de 

empresas e nos órgãos públicos. Não é fácil se expor informações vai continuar sendo extremamente 
a eventuais erros nas informações, essa é uma relevante para ser publicado em formato aberto.
restrição que dificulta a ampliação do processo de 

Dataprev: No caso de um jornal de grande disponibilização dos dados abertos.
circulação, por exemplo, o risco é maior ainda. Se 
um servidor qualquer obteve certa indenização via W3C: Eu acho que parte da questão é respondida 
folha de pagamento, pode estar recebendo uma como cultural, que muda com o tempo a 
quantia aparentemente absurda, virando motivo de compreensão do que é dado público, “publicizável” 
investigação jornalística, simplesmente porque, ao de uma maneira gratuita. Mas tem valor agregado 
contrario do que foi publicado, ele conseguiu nele e o governo deveria cobrar alguma coisa para 
receber soma de um direito, não o salário mensal.

disponibilizar o que é dado não público e o que é 
segredo de Estado. Imaginei algumas categorias. Uma experiência real de trabalhar com dados 

abertos tem que partir, no meu modo de ver, de um Isso varia de tempo em tempo, varia também com a 
poder máximo da República, não é uma coisa a ser política de governo em questão. No Brasil, está-se 
tratada por um ministério isoladamente. O poder mudando com essa visão sobre o que é dado 
máximo tem que tomar uma decisão nesse sentido público.
e, ao mesmo tempo, a SLTI tem o domínio do 
assunto.Eu era diretor de informática de uma prefeitura e, na 

época, estava chegando a TV a cabo à cidade. A Conversando com o Cláudio e com a Miriam, 
emissora estava pleiteando que se dispusesse para estamos tentando formalizar um acordo. E ficamos 
ela o cadastro de IPTU, para uma finalidade de seu com a incumbência, eu e a CRSLTI, de fazer uma 
interesse, é obvio. Confesso que fiquei em dúvida, experiência pioneira.
porque o argumento da empresa era esse: isso é 

O Cláudio Cavalcante colocou à disposição dois dado público e se é público tem que ser acessível.
técnicos da SLTI, como consultores da Dataprev, 
para formular um plano de abertura de dados da Com meu parecer arrazoado, o órgão não entregou o 
Previdência, inicialmente a Previdência. Então, eu dado. Mas nunca fiquei confortável, porque 
Nitai e Christian começamos a trabalhar sobre o que realmente não tinha como avaliar claramente sobre 
é o plano de abertura de dados.isso.
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SLTI: Começamos a nos reunir com o Raphael e a Dataprev: Chegamos a uma conclusão seguinte, o 
pensar como se faz dado aberto governamental. primeiro passo, no nosso modo de entender, eu 
Primeiro, identif icam-se os dados; depois, tenho ainda que submeter isso à direção, para saber 
representa-se em formato processável e expõe-se se não há uma discordância. Eu quero abrir um blog, 
para acesso. Chegando ao dado, que é o ativo mais um ambiente de blog dentro da página da Dataprev, 
importante que se vai trabalhar, começa-se a dirigida à comunidade, a Casa de Controle Digital de 
perceber que existem várias características para São Paulo, que tem um grupo de Hackers, Civic 
selecionar, qual dado que se vai começar a abrir. Hackers. E publicar na própria página W3C, se não 
Temos as restrições daquele dado, temos o impacto houver objeção deles, o anúncio de que estamos 
social que aquilo vai causar. Qual vai ser o modelo identificando grupos de dados previdenciários e 
dos dados, baseado no tipo de dado que se está depende de uma análise. Pode-se decidir quais são 
trabalhando, qual é que vai ser o modelo dele e esses grupos e dando uma breve descrição desses 
quais são os seus meios de acesso? grupos, pergunta-se à sociedade: vocês têm 

interesse em algum desses grupos?
Temos restrições legais, temos restrições políticas e 
temos direitos individuais de privacidade. Evidentemente tem que ter uns alertas, que os 
Escolhemos um grupo de dados para ser aberto. E dados que envolverem valores de pagamento só 
aí, no meio do processo, vimos que existiam outros poderão ser disponibilizados depois de aprovações 
grupos de dados que teriam um impacto maior, não e um processo de “analimação”, que é complexo. 
seriam tão sensíveis. Quando vemos o grupo de Também descobrimos nesse processo que existem 
dados que temos para abrir, uma coisa importante a técnicas, oriundas do DataMine, que fazem a 
ser levada em consideração também: existem “deselanimação”. Então, não é simplesmente dizer: 
limitações no mundo físico, são os aspectos troca a identificação do cidadão por qualquer outra 
infraestruturais. coisa que não seja vista. Existem técnicas 

avançadas que permitem à pessoa localizar ou 
SLTI: A vontade é grande, mas será que temos aproximar muito de quem é a pessoa recebedora do 
estrutura para comportar isso? São aspectos em beneficio no nosso caso.
que não queremos colocar barreiras, mas temos 
que ter isso na cabeça, quando estamos planejando A ideia é abrir um blog, colocar para um número 
o que é que vamos abrir.  Tínhamos um modelo considerável de comunidades, que se consiga 
autocrático de disponibilização de dados. Então, localizar, a pergunta: desses agrupamentos de 
nesse modelo, o que íamos fazer: escolher o grupo dados o que pode vir a interessar? Se eles tiverem 
de dados, definir os metadados, disponibilizar e interesse com alguém, fale conosco. Se alguém se 
deixar para sociedade. E ver no que vai dar.  Vamos manifestar, dizemos: que tipo de ideia você tem 
disponibilizar para eles e vamos esperar que tudo dê sobre esses dados, que tipo de acesso você vai 
certo. querer? Você quer a base toda, você quer a 

atualização trimestral ou você quer um XML para ir 
Depois de muita reflexão, estamos avaliando se fazendo consultas diretas em cima dessa base? 
conseguimos criar um ambiente mais colaborativo, Porque, para cada tipo de acesso, tem uma 
também na definição. Não é só disponibilizar o dado demanda diferente sobre a infraestrutura, para 
para as pessoas usarem, vamos ver de que maneira cada tipo de acesso eu vou ter questões de sigilo, 
essas pessoas querem usar esses dados: temos “analimação” de formas diferentes também.
isso, vocês conseguem trabalhar com isso? O que é 

Temos recursos escassos, os nossos clientes que vocês querem, relacionado a isso?
sabem que temos uma demanda muito pesada nos 

Como é que vocês querem acessar? Qual é a melhor sistemas transacionais, e desviar qualquer recurso 
maneira para vocês? Eu posso disponibilizar dessa do transacional para fazer um projeto pioneiro de 
forma, para vocês é suficiente? Surgiram novas open data, vamos ter problemas dentro da 
maneiras de acesso para nós. Alguém se organização. Então, para colocar assim recursos 
disponibiliza a guardar esses dados para nós?  escassos de infraestrutura e de banda, vamos ter 
Paramos mais ou menos na ideia do ambiente que negociar. Se tivermos uma previsão um pouco 
colaborativo. melhor, temos uma chance de sucesso maior.
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SLTI: Na verdade, o foco que mantivemos foi mostrar envolvendo outros técnicos da empresa e até do 
os formatos. O DataGov e o Dataset,  no caso, são INSO. Alan, que tem um conhecimento muito grande 
nossos grandes exemplos. Queríamos mostrar de quem é a Previdência, sabe da participação dele 
como é que e les estão abordando essa no novo modelo de gestão, na par te de 
disponibilização. Logo, na tela que fala sobre o infraestrutura. O Lucius fez algumas colocações 
Dataset, temos um conjunto de metadados e no muito interessantes e propõe que já se saia 
recurso vemos quais são as maneiras em que isso pensando em esquemas de distribuição da 
está sendo disponibilizado. Os primeiros são as informação que não sobrecarreguem a estrutura. 
estatísticas de reincidência de crime de jovens que Ele fala em Torrent, ele fala em Mirror. Mas, 
foram reabilitados, na Inglaterra e Wales. No primeiro, precisaríamos construir uma rede de 
resources, Nitai tem o full description. Esse é um parcerias, aí pensando mais em governo, não só na 
método que é mandar direto para o HTML, para Previdência.
página da pessoa, que no caso seria o Ministério da 

Num primeiro modelo, a ideia é que se pendure Justiça.  Lá eles têm os arquivos, ou seja, ao mesmo 
embaixo da página do COI um link para os dados tempo em que se têm esses, alguns dataset's, 
previdenciários abertos e de lá temos uma página, alguns grupos de dados centralizados no portal 
que permita esse acesso em um ambiente nosso, principal, tem-se redirecionamento para outras 
inicialmente distribuído. Não seria possível, nesse páginas também.
momento, para ter algum resultado de curto-médio 

Dataprev: A mensagem geral é o seguinte, estamos prazos, negociar com o Serpro a disponibilização de 
estudando e a cada passo com mais dúvidas, o que é ambiente, nem querer carregar todo o ambiente 
muito bom. Não há uma necessidade premente.  para Dataprev. Então, no primeiro momento, a 
Temos flexibilidade de dizer: farei até tal data. Sem estratégia de desviar dos obstáculos me leva a 
ter premência de prazo. Estamos meditando em dizer: faço um link e esse pedaço eu disponibilizo no 
cada ponto um nível muito bom de conversa e ambiente.

Open Data
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A e-ping e a Força-Tarefa

Nazaré Lopes Bretas¹
Diretora do Departamento de Integração de Sistemas de Informação da Secretaria de Logística 
e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento.

Temos o Ministério do Planejamento, a Previdência Social e a Dataprev como 
parceiros especialíssimos. E temos, no Sistema de Administração dos Recursos 
de Informação e Informática do Governo Federal (SISP), um desafio imenso, que 
é informação. Não apenas para acesso público da sociedade, mas para apoiar 
os nossos processos internos, nas diversas camadas que eles acontecem.

Cada um de nós que está aqui, que temos uma responsabilidade no ciclo de 
gestão de informação, tem noção de que esse ciclo, desde conseguir que o dado 
entre no sistema, até ter uma estrutura que possa manter esse dado íntegro, até 
permitir que ele tenha os usos que se colocam, cada um tem todo um 
regramento, ninguém coleta dado se não tiver uma atribuição para isso.

Então, para mim, o debate que se coloca aqui é de imensa importância, porque 
ele nos provoca no sentido de que ainda não cumprimos alguns passos 
anteriores. Quando a Miriam precisa dos dados do Cadastro Específico do INSS 
(CEI), ela tem que ir à Dataprev, 
conversar no INSS e terá que 
assinar um documento que vai 
exigir que se tenha um trâmite de 
2, 3 meses. Essa é a realidade 
para a Casa Civil da Presidência da 
República, para o Ministério da 
Pesca, para o IBGE, para cada um 
de nós, com dados que são geridos 
no quadradinho institucional, que 
está ali.

Essa situação, essa cultura, e 
aqui eu queria reforçar muito essa 
questão da cultura, que está 
abrigada numa legislação que 
espelha essa cultura, ela é algo 
que nos incomoda a todos e preci-
sa ser mudada. E eu vejo que a 
provocação da sociedade é, do 
meu ponto de vista, extremamen-
te saudável e uma oportunidade 
maravilhosa para que, dando os 
passos da frente, nos preparando para dar os passos da frente para sociedade, 
possamos também resolver a necessidade de informação do CEI.

Queria falar sobre um livro que se chama “Panorama da Interoperabilidade no 
Brasil”, que tem um artigo do Marcos, do Serpro, um artigo sobre a 
Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, um artigo sobre a experiência do 
monitoramento do PAC e muitas outras histórias, problemas, reflexões sobre o 
que é essa briga de interoperabilidade no Brasil. Nós estamos lançando esse 

¹ É mestra em Administração Pública com ênfase em TIC pela Fundação João Pinheiro. É funcionária 
concursada da Prodabel - Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte desde 
1991, onde exerceu cargos de assessoria e direção. Desde 2003 está cedida à Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, onde exerce o cargo de Diretora do 
Departamento de Integração de Sistemas de Informação e coordena projetos relacionados à 
Governança de TIC e Interoperabilidade.
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livro, no dia 19 de agosto, no final das atividades do Conselho Comunitário de 
Segurança Congresso Internacional Software Livre e Governo Eletrônico 
(Consegi). No momento em que estivermos lançando esse livro, vamos lançar 
também um processo de inscrição para um curso de aperfeiçoamento de 
interoperabilidade, montando em torno de dez temas quentes da 
interoperabilidade, hoje no governo. 

O primeiro e fundante é a carta de serviços. Não por acaso, nós temos um outro 
grande grupo de questões, como, por exemplo, a questão dos convênios com os 
estados, a questão do Registro de Identificação Civil (RIC), que é nova para nós 
nesse mundo de interoperabilidade que é uma decisão de governo, um projeto 
de Estado da maior importância para nós que sofremos com as bases da área 
social. 

A Secretária de Avaliação de Gestão da Informação tem um papel 
importantíssimo na “publitização” de informações. Desde muito cedo, nós 
temos a possibilidade do controle social do Bolsa Família, dada em termos do 
nome das pessoas que recebem o beneficio do programa, por município. O 
esforço, a prontidão para que essa informação esteja atendendo ao primeiro 
dos quesitos, está dado num dos quesitos especificado pelo W3C, está sendo 
realizado de uma maneira muito ampla. Essa divulgação tem, com toda a 
certeza, muitos problemas. E eu vou começar falando de um problema que não é 
o dos formatos, é o problema da consolidação, é o problema da possibilidade de 
localizá-los.

Enquanto nós estávamos na SLTI pensando, o grupo da Casa Civil trabalhou 
muito e construiu um diretório, que pode ser melhorado, mas que já tem um 
conceito ontológico das diversas entradas, e ali tem o esqueleto do que nós 
imaginamos do DataGov Brasileiro. Estamos colando nesse projeto e na 
decisão da Previdência Social, como um conjunto institucional e uma entidade 
especifica de informática da Dataprev, para que, ainda nesta gestão - puxando 
da estrutura derivada do diretório, do Comitê de Organização da Informação e 
atendendo ao conjunto dos requisitos que se colocam - a sociedade possa 
exercer a sua criatividade, a sua expressão de necessidade que está invisível 
para nós, como quem tem alguma responsabilidade para dar uso dessa 
informação. Estamos num outro lugar, nós estamos vendo a coisa de outra 
forma. 

Todos os movimentos que temos feito, nessa aproximação do projeto, são 
movimentos baseados nessa dupla expectativa, de que possamos cumprir mais 
uma dimensão desse nosso papel como gestores públicos de um Estado, de um 
Governo aberto, incluindo as especificações, para que a sociedade possa, ao 
captar a sua visão de necessidade de uso do potencial dessa base, colocá-la à 
disposição. 

É claro que, para fazer isso, precisamos ter base legal. Não seria possível 
fazermos de conta que não conhecemos o que existe estabelecido hoje. Não há 
muito tempo, nós estamos efetivamente reunidos em torno desse tema. 
Quando estou falando de nós, estou falando da Dataprev, da Casa Civil, da 
própria Secretaria de Logística, do Serpro e do gabinete do Presidente. 

Quando estou falando dessa força-tarefa, estou falando de uma decisão, que é 
uma decisão que saiu desse grupo, desses 4, 5 órgãos, que consideramos 
Presidência da República, Casa Civil, e que é uma decisão de superarmos as 
dificuldades estabelecidas em norma, na cultura, e fazer isso acontecer para 
um conjunto de conteúdos que permita a visibilidade do que é esse potencial.

Então, o que temos é, nesse quadro em que várias coisas estão acontecendo, 
em que essas bases estão disponíveis em vários formatos, puxando dos 
elementos de padronização da arquitetura e-ping, da disposição em tornar 
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concreta a ação no seu nível mais 
radical e fazer isso sem parar 
nenhuma das outras iniciativas.

No Ministério do Planejamento, 
hoje nós estamos começando a 
ter os resultados, que é a 
organização de informações que o 
governo tem acerca de seus 
próprios órgãos. Pode parecer 
que isso é algo que não tenha uma 
ligação direta com a temática 
aqui, mas eu queria insistir só um 
instante nesse aspecto.  Quando 
n ó s  t e m o s  a m b i e n t e s  d e  
informática, que não conseguem 
dar respostas a gestores que têm 
essas demandas e que vão decidir 
sobre projetos como esses, 
estamos em déficit.

A partir de um determinado 
momento deste ano e até o final do ano, de uma maneira mais forte, nós 
estamos conseguindo colocar na mesa da Secretária de Orçamento a 
informação sobre o contexto de um órgão que vai ali chegar, como seu dirigente 
máximo, e demandar um crédito suplementar. A Secretaria vai notar ali se esse 
órgão tem histórico de restos a pagar, se tem estrutura de pessoal para fazer 
com que a ação governamental, que demanda aquele recurso, se concretize. E 
quando isso está acontecendo, estamos integrando informações dentro desse 
pequeno ambiente do planejamento. Obviamente não dei o exemplo da 
Secretária de Orçamento ao acaso, porque, também é óbvio, o que definirmos 
aqui vai envolver recursos, e isso está se tornando uma coisa que é diferente.

Esse exercício de prover o tomador de decisão da informação que ele nunca teve 
é para fundamentar essa decisão e dizer a ele: - isso que nós estamos fazendo 
aqui, nós podemos fazer nessa extensão assim. Acredito que a maioria das 
pessoas aqui tem um alinhamento mais com a tecnologia do que com a 
informação. Então, vamos nos colocar dentro da roda e dizer que a nossa forma 
de nos dirigirmos a essas pessoas é muito codificada. E a pergunta vem: - Para 
que eu vou fazer isso? Para que eu vou dar força a esse projeto? Muitas vezes 
elas não têm uma resposta convincente, se não tivermos  capacidade de 
demonstração desse beneficio.

Acredito que essa situação, de termos essa grande melhoria no acesso à 
informação para a tomada de decisão é para os gestores que estão aqui e para 
os gestores que virão. Nós estamos com um módulo que tem a compilação dos 
dados dos órgãos para receber esses gestores que virão. A partir de novembro, 
com a nomeação deles, seja quem for, vão assumir uma Secretaria a partir de 1º 
de Janeiro. Vão ter acesso a informações bastante completas sobre a situação, 
as quais vão da missão institucional ao quadro de DAS ao orçamento, às ações 
que eles não podem deixar de tomar, nos 100 próximos dias, à população 
beneficiada, etc.

A chegada de uma equipe de transição se dá num contexto de acesso à 
informação, muitas vezes superior ao que se tinha em 2003, em 2006... 2007. O 
que a e-ping tem a oferecer é uma estância normativa, sustentada por um 
decreto da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, com a atribuição 
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de órgão central dos temas informática e informação, na direta autárquica e 
fundacional. Acredito que muitos de vocês saibam, a e-ping não tem uma 
característica de ser coordenação de projeto, ela tem uma característica de ser 
a referência da norma. É essa a delimitação dela. A idéia de fazermos, 
realmente deu uma distorcida bem apropriada.

A estratégia de atuarmos, de agora até 31 de dezembro, é extremamente 
singela. Partindo do COI e da disposição, do interesse da Previdência Social. E aí 
nós temos o Serpro como parceiro, e a Fazenda, como um potencial apoiador 
também. Mas dentro desse recorte, vamos fazer com que as séries que estão 
compiladas lá conversem com dados brutos que possam ser acessíveis em 
formatos e passíveis de ser tratados por máquina. Estamos desenhando e 
trabalhando para que isso aconteça num ritmo muito rápido. Nossa estratégia é 
começar a fazer, sem sustentação legal, não. Apoiando no que está na e-ping 
todo o tempo como referência, lendo, vendo o que tem que ser agregado.

Sabemos que existem elementos, que estão contemplados na versão 2010, da 
discussão que temos aqui, mas existem extensões que são necessárias. Vamos 
olhar a e-ping, fazendo trabalho e melhorando a e-ping, que será publicada 
numa nova versão para 2011. Vamos fazer isso, a proposta é fazer isso, 
cobertos por um termo de cooperação, que é um instrumento que tem uma 
agilidade de trâmite e que permite, nos limites dessa ação, a cobertura 
institucional do que nós vamos fazer.

Dar as condições para que isso aconteça é a razão pela qual estamos 
trabalhando nesse instrumento. A idéia é, então, fechar essa gestão com o COI, 
a estância que se comunica com o COI, com essa caracterização. Na verdade, 
todo o ambiente do COI passa a ser o nosso DataGov gradualmente. Essa é a 
estratégia. Mas, para fazer isso, estamos elegendo temas dentro do COI. E 
documentando o ciclo, usando esse dado para dentro, usando para fora, 
testando os limites desse intranorma que restringe, que condiciona, que trata 
da questão do financiamento. Não sei se, em algum momento, vocês já 
chegaram a esse ponto aqui. Nós temos duas empresas públicas. A questão do 
financiamento, desse acesso social ao dado, em níveis de recuperação, de 
grande volume, de níveis de acesso por aplicação, ela tem que ser discutida. 
Inclusive tem que ser discutida a própria recuperação desse dado, de um órgão 
público por outro. Quando dei aqui o exemplo da Secretaria de Orçamento, uma 
convicção que eu tenho é de que esse é um orçamento que deveria estar no 
Ministério do Planejamento. Informação é um recurso, informação acessível é 
um recurso, e recurso tem que ser financiado, na condição de ele ser utilizado.

Vamos deixar esse ambiente com uma minuta de decreto para que, o que 
estamos fazendo nesse primeiro momento, com um número pequeno de 
órgãos, possa ter uma capacidade de se expandir de uma maneira muito mais 
ágil do ponto de vista da burocracia, do ponto de vista do trâmite dessas coisas. 
Nós ainda não fechamos esse documento, e uma das coisas que eu queria 
testar com vocês é a idéia de que ele seja um documento assinado, porque a 
Dataprev precisa disso, o Serpro precisa disso. Mas que ele seja assinado num 
período de tempo muito curto, com uma característica de permitir a qualquer 
tempo a adesão de outros órgãos.

Se os gestores do Ministério do Trabalho percebem nesse modelo, já nesse 
momento, uma oportunidade, este tem que tramitar no tempo dele. Um termo 
de cooperação assinado e um termo de adesão que é um instrumento 
simplificado disso, sem ter que voltar ao outro Ministério. Esse desenho 
realizamos há pouco tempo, inclusive com a Dataprev, com o Ministério da 
Previdência, com os secretários de administração dos estados, para fins da 
verificação de acumulação ilícita de vínculos.
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Nós fizemos um trâmite, Ministério do Planejamento, Ministério da Previdência 
e com Secretaria de Assuntos Administrativos (SAAD) e depois cada Estado, que 
teve interesse e as condições de assinar, fez um termo de adesão de uma forma 
jurídica, muito simplificada. Isso aponta para a possibilidade de trabalharmos 
com outros poderes, com outras esferas, em prazos muito curtos, antes de ter a 
lei.

Nós temos uma arquitetura de referência que não resolve as normas, que fecha 
ou que, na ausência das condições de como abrir, não permite que a cultura dê o 
passo seguinte, para um ambiente em que teremos um instrumento jurídico 
para dar cobertura a uma ação, entre os 4 entes que estão mais fortemente 
associados a essa visão da força-tarefa, e termos um documento geral.

Falamos de sonho, temos o decreto nesta gestão e temos a minuta do projeto de 
lei num tempo de chegada do próximo Congresso. O que eu queria passar é um 
pouco dessa visão do que são esses papéis dentro desse ambiente. Até porque 
penso que temos as condições de testar entre vocês, da Dataprev, da 
Previdência, mas também dos outros órgãos, a necessidade de avançar em 
algum aspecto desse documento normativo, que é o que está tramitando, 
enquanto estamos na prancheta. Fecho a assinatura, vamos com isso para 
Web, para onde de direito.  Acho que o caminho que está apontado para nós é 
muito claro. Não tem volta; que pode demorar mais ou menos, mas que não tem 
volta. É por onde nós podemos chegar a alguns portos, e vamos chegar a mais do 
que já chegamos hoje. Num tempo curto. Temos que ter muito orgulho do 
estágio atual em que estamos. Antes de dar esse passo à frente, temos que 
pensar no quadro internacional. Temos uma desagregação de informação e 
tudo o que a envolve para que se tenha essa desagregação de informação, com 
uma qualidade, com uma confiança social, com uma disposição de que a 
sociedade se aproprie.

Uma das coisas que a CGU já faz, e 
q u e  n ã o  s e r á  c e r t a m e n t e  
necessária, a partir do momento 
em que cumprirmos os requisitos 
da frente, é levar a jornalistas um 
conhecimento detalhado de como 
utilizar os processos, que já 
p o d e m  s e r  e x t r a í d o s  e m  
determinado nível.

Precisamos ter a visão de que 
podemos muito mais, a partir de 
que o especialista que entende de 
computação e que está lá do outro 
lado da sociedade olhe para os 
dados por que somos responsá-
veis, junte-os e faça o tal do 
mashup. Muita coisa positiva que 
vai voltar para nós. Mas temos que 
saber onde estamos. Temos que 
ter muita clareza de onde nós 
estamos. 
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Dataprev: Propus um escopo de trabalho, A quarta tarefa é a parte deles nessa parceria, que é 
chamamos isso de força-tarefa no momento, depois mais exclusiva da CLTI e da Dataprev. Eles têm que 
tirei essa denominação do documento, mas é uma tirar dessa experiência um conhecimento para que 
força-tarefa. E propus, dentro do escopo, cinco possa servir para normatização, que compete a e-
tarefas. A primeira delas é preservar as necessida- ping fazer sobre o tema. Então, essas tarefas 3 e 4 
des da Presidência da República, ou seja, dentro do estão interligadas. Uma outra coisa que a gente 
site do COI que deve hospedar as outras iniciativas, pode fazer de imediato, que não é dentro do 
deve ser preservado e deve ficar sob a gestão do conceito de dados abertos, é criar um índice, que 
COI. A segunda tarefa é aproveitar aquela estrutura também é um metadado, mas um grande índice de 
que já montou com o Serpro, que, se não é perfeita, é ambientes eletrônicos, onde há informações de 
muito boa, para fomentar que ministérios, governo. As informações da Saúde não estão só no 
autarquias, desenvolvam e mantenham bases de Datasus. Temos a Agência Nacional de Vigilância 
interesse pelo ministro. Sanitária (Anvisa), temos a INS, e outras fontes de 

informação, já publicadas. Não é para “inventar a No caso da Previdência, já temos praticamente tudo 
roda”. É perguntar aos ministérios onde que se têm publicado nos anuários do trabalho e nos anuários 
informações, que se publicam, e qual o formato. E de acidentes de trabalho. Esses dados já estão no 
montar um índice para ser agregado à página do site da Previdência, só que a percepção de que eles 
COI, para facilitar a vida do cidadão.existem é muito baixa, que é um defeito mesmo da 

percepção da publitização que damos sobre esse E f inalmente, a quinta tarefa é continuar 
fato. A Previdência põe aquilo como se fosse uma fomentando ações como a de hoje, ações como as 
obrigação para atender aos acadêmicos, mas as das duas reuniões plenárias do e-ping sobre o tema 
informações estão lá. Dentro daquele conjunto de levar aos gestores de informação dos diversos 
enorme de informações, os anuários estatísticos setores de governo a necessidade e a urgência de 
são volumes, que se medem por palmo de lombada. adotar posturas de abertura de informação. Isso 
Algumas séries podem interessar à cúpula da deve redundar na criação de algum modelo de 
Previdência e do INSS, da publicitação através do infraestrutura de nacionalidade espacial de dados, 
site do COI, que será um lugar privilegiado. uma infraestrutura nacional de dados.  Que sejam 

publicados, sejam acessíveis. Como mercatizar isso A idéia é fomentar que os órgãos comecem a 
não sei, mas enfim, a experiência lá é fantástica. desenvolver essas ações usando a mesma 
Acho que a W3C não tinha conhecimento desse estrutura. Ainda não há dados abertos, dentro do 
encaminhamento de nível, que já chegaram, e não mesmo padrão que temos. Como subproduto disso, 
vejo problema em nos apropriarmos da experiência podemos fazer um esforço, para tentar pegar as 
já havida. O IBGE pode ser um grande companheiro séries primárias que alimentam os dados do COI. 
nessa questão. São essas as cinco tarefas que eles Isso está colocado num banco de dados, talvez 
têm, lógico, e algumas delas se desdobram.possamos pensar e analisar o que pode ser 

colocado no formato, se não totalmente aberto, mas Nenhuma ação deste grupo tarefa pode impedir 
mais aberto, no mínimo num banco porte grande ou qualquer iniciativa já existente ou nova, de abertura 
qualquer outra coisa assim, se for possível. de dados, por qualquer órgão no Executivo federal. 

Ou seja, não é para criar uma instância burocrática; A terceira e a quarta tarefa, nós estamos juntos para 
ao contrario, é para tentar achar um atalho, elaborar um plano de abertura de dados. Estamos 
enquanto as instâncias do e-ping maturam as angustiados mesmo por saber que passos temos de 
ideias, cristalizam e evoluem mais.trilhar. A W3C cita três passos, genericamente, 

sigam eles, mas vai examinar cada dado. Tem aí uma SLTI: Nós não conhecemos, nós não interagimos, 
questão séria, se quisermos abrir um banco de nós não deliberamos sobre informação com a 
dados, que é o formato em que temos os da sociedade brasileira, ao contrário do que fazem a 
Previdência, como transformamos as regras de Saúde, a Assistência Social, Educação, a política de 
negócio em metadados. Se não, não faz sentido mulheres e a inclusão digital. Não tivemos nesta 
abrir o banco sem anunciar quais são as regras que gestão uma conferência nacional de Tecnologia da 
estão embutidas atrás. Esse é um grande obstáculo. Informação, de sociedade da informação ou o que 
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quer que tenha esse nome. Penso que estamos em de governo que estava apresentando a consulta 
face de uma provocação para todos nós, e penso pública, como também que cada um pudesse ver as 
que, desde a coisa mais singela que seja, que contribuições dos demais e interagisse ali de certa 
podemos ter nos nossos ambientes uma votação forma.
sobre quais são as temáticas e os conjuntos de Em vez de ficar centralizado o debate só no 
informação de especial interesse, para que a representante do governo, havia a interação entre 
energia do grupo dirigente possa, dirigente do os pares e eles relataram que isso foi uma 
projeto, possa ser focada, mas também para que experiência positiva para consulta pública. 
possamos ouvir do que, mais além de máquinas, Lembrei -me disso quando vocês estavam 
poderem ter dados. São aspectos essenciais para mostrando as ferramentas que têm no Datagov UK, 
que a sociedade brasileira exerça esse direito. os dados abertos do Reino Unido.
É claro que a própria sociedade é organizada, Dataprev: Ideias, wiki, blog. De todos eles, só 
usando os padrões e as premissas que estão mostramos um, porque não t ínhamos um 
estabelecidas dentro do conceito de dados benchmark estruturalmente feito. Mas a maioria 
governamentais abertos que pode cobrir isso. Esse deles tem alguma possibilidade de trabalho 
aspecto de que sociedade usa quais dados, e de que colaborativo, quer dizer, todos os que eu vi.
o Estado responde a essa demanda por esses usos, 

INSS: Outra questão também era em relação à 
acho que são aspectos de uma reflexão importante 

infraestrutura para hospedar os dados abertos, demais, e espero ver, muito em breve, uma 
você chegou a c i ta r a poss ib i l idade do conferência nacional que trate dessa temática, para 
espelhamento, do Mirror. Queria citar uma outra, 

que possamos ter a força da sociedade civil 
um outro caso de sucesso também que foi da rede representada, provocando-nos, impulsionando-nos 
LexML, aquela rede de informação legislativa. Eles 

e nos levando muito mais longe.
têm um termo de adesão à LexML, e proporcionam 

Dataprev: O próximo passo nosso vai ser ao órgão que adere à LexML um kit técnico de como 
providenciar, com agilidade, a abertura de um disponibilizar as suas informações de legislação 
espaço colaborativo. Não vai ser totalmente aberto, para integrá-los ao portal, e cada órgão que adere 
não é uma consulta pública aberta ao mundo. também sabe o seu próprio servidor que participa 
Vamos direcionar, não vamos fechar para ninguém, dos espelhamentos.
mas vamos direcionar para as sociedades que já 

Dessa forma, dilui, agrega valor de duas maneiras: 
estão atuantes nessa questão de aplicações. 

uma, levando os próprios dados à rede e outra, 
Vamos publicar na página W3C a informação sobre 

também diluindo os custos operacionais disso aí. E os principais grupos de informação da Previdência e 
é uma outra forma que pensei, só como um 

perguntar em quais eles teriam interesse e começar 
brainstorm, só pra lançar uma ideia. Não, que esteja 

um diálogo para tentar direcionar os poucos 
recomendando essa forma, mas eu lembrei que, há recursos que temos, tanto de infraestrutura como 
alguns anos atrás, o INSS pagava e muito caro à rede 

em desenvolvimento, para atender alguma ânsia da 
bancária para processamento das informações da sociedade.
folha, para processamento da folha. E foi uma vitória 
muito grande, uma grande evolução, quando o INSS Todo um esforço para nada não é possível. Então, a 
conseguiu fazer o leilão da folha, no sentido de que o ideia é que o primeiro passo de ouvir a sociedade é 
órgão não mais pagaria às instituições bancárias esse, temos que criar as condições dentro da 
para que fosse feita a folha e sim o contrário, as Dataprev para abrir esse blog, mas enfim, uma coisa 
instituições é que pagariam ao INSS. Não só seria de que seja muito simples.
graça como geraria um recurso.INSS: Eu queria lembrar uma experiência positiva 
Então, por que não fazer uma infraestrutura de nesse sentido de participação da sociedade naquilo 
maneira a hospedar os dados abertos, de forma que é interessante para ela. Na semana passada 
semelhante, convidando os provedores de estive no Fórum Internacional de Software livre, em 
computação em nuvem, já que nós estamos falando Porto Alegre, e assisti a uma mesa com o pessoal do 
em dados abertos, que não têm problema de sigilo e Ministério da Cultura, sobre a chamada Consulta 
tudo mais, para que àqueles que se mostrassem Pública 2.0, que foi referente às consultas públicas 
interessados a participar poder dizer: eu hospedo sobre o Marco civil da Internet e a reforma da lei de 
os dados do governo brasileiro. Então, seria uma direitos autorais. Nessas duas consultas públicas, 
forma para o governo economizar recursos, seria eles inovaram no sentido de permitir a participação, 
uma vantagem também para a empresa.a interação, não só do cidadão com o representante 
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Dataprev: É uma boa ideia, essa arquitetura, acho com relação aos dados do governo e informações 
que vamos demorar um pouco para chegar lá, que são abertas, exceto aqueles casos de 50 anos 
porque os problemas de negociação são graves. que passaram agora recentemente, coisas que se 

tem que cruzar e três pessoas que têm que assinar.Dataprev Já foi case de um dos fóruns de TIC da 
Dataprev, o de gerenciamento de conteúdos, e Qualquer dado, em princípio, depois de 5 anos, tem 
quem ganhou o kit, no caderno número 7 tem o case que estar público, qualquer que seja, só esses em 
do XML. caso de segurança nacional, quer dizer, isso é o 
W3C: Estando fora do Governo, não sei exatamente princípio. Temos, por exemplo, no caso do hábeas 
como se lida com essa questão, mas se trata da data, se qualquer pessoa pode chegar a qualquer 
dúvida sobre o que publicar ou não como dado lugar e solicitar uma informação, a questão não é 
aberto. Será que o grau de transparência, o nível de tanto a do direito especificamente.  Não sei no caso 
profundidade dos dados que já são publicados pela individual do salário da pessoa, ou da declaração de 
CGU no portal da transparência, já não é uma bens, por exemplo, o que é sempre um dilema. 
jurisprudência sobre o quanto do transparente ou Particularmente, penso que a declaração de bens 
profundo podemos publicar os dados? de um funcionário público deve ser pública, porque 

ele está ali naquele posto e todo mundo tem o direito SLTI: É uma das formas de se alcançar essa 
de saber o histórico da declaração de bens dele. Não definição. A questão é que a natureza dos dados que 
sei o salário individual do jeito que a prefeitura está a CGU torna disponíveis está por suposto resolvida, 
mostrando, que tem essas outras considerações, dentro daquele ambiente. No entanto, há outras 
mas do ponto de vista de dados, a gente é obrigado a naturezas de dados. A gente pegar uma lista de 
dar dados, quando solicitados.hospitais que prestam serviços ao SUS, associando 

a essa lista a informação do quanto de dinheiro já 
A questão é, quando a CGU colocou a transparência 

está na CGU, de quanto de dinheiro público federal 
Brasil, o Cadastro de Fornecedores - SICAF já era foi para pagamento de serviços ali. Isso aí já está lá, 
aberto, já estava aberto para o Congresso, já estava mas que seja uma informação do seu quadro de 
aberto em vários outros ambientes. O problema é a médicos, por exemplo, que seja uma que não esteja 
dificuldade de acessar aquilo que a pessoa lá, e é uma informação que eu acredito que não 
entende.  Essa é uma das minhas dúvidas sobre o esteja, pelo menos que não esteja num formato 

acessível no site do Ministério da Saúde ou de algum que você falou de dados abertos. O dado cru, bruto, 
vinculado. que lá está disponível, é outro, que tem um 

webservice público, que, se não me engano, é Então, a questão é quando se pega o contexto de 
público. Mas tentar utilizar o dado daquele informação mais amplo, isso tende a demandar um 

outro nível de análise, o que não nos impede, webservice é uma ação complicadíssima. Tem toda 
obviamente, de começar por alguns lugares, e será uma estrutura do banco relacional. Então, são 
começado, está sendo começado e ampliado. Eu questões distintas.
acho que, quando se falou aqui das tarefas que 

A utilidade, o salto qualitativo que o suporte da envolvem dados brutos, nós teremos cases mais 
transferência deu, foi porque ele começou a radicais do que as práticas que temos no dia de hoje, 
interpretar os dados, inclusive responder a num período curto. Mas essa visão jurídica tem que 

encontrar o espaço de interesse para que se possa demanda. Se você for ver a evolução do site, ele foi 
puxar. responder à demanda da soc iedade por 

transparência, não só no dado bruto, mas na forma W3C: É só como princípio, porque como princípio a 
CGU já publica dados individualizados, por exemplo, de entender o que está acontecendo ali, que é nossa 
como citei do Bolsa Família, com CPF, ou do obrigação também, o que não exclui a outra história.
funcionário público, ou de áreas que ele recebe, que Sempre tem que ter o bruto e o analisado nesse 
é publicado como um nome. Então ele já tem um sentido, o qual tem esse outro papel. Eu estou 
grau de transparência individualizada. Como falando do dado final, que foi o que você entregou 
princípio, é isso que estou perguntando, se esse para a população e o quanto custou. Uma coisa 
princípio não se extrapola para outros casos simplicíssima, mas que não é disponível de 
também. imediato. Se você pegar o dado bruto até chegar 
NI: Com relação à CGU, por que pode botar o dado da nessa informação, eu não sei nem se, em muitos 
pessoa que está no Bolsa Família? Porque aquela é casos, conseguiria chegar a essa informação. Tem, 
uma ação governamental e tem uma jurisprudência na verdade, os caminhos que a gente percorre.
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A e-ping e a Força-Tarefa
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Open Data

Você falou agora de computação em nuvem, eu tratamento de dados e ter soluções diferenciadas. 
achei ótima a ideia e temos sempre esse dilema, Então, nessa questão de montar uma estratégia, 
porque o nosso projeto com o dados gov ali, estamos qual é o nosso público referencial? Porque há o risco 
fazendo um filtro claro, está ajuntando informações de se ficar num nível muito acadêmico, muito 
por seleção a priori, não tem nenhum problema de tecnicista e se perder. Eu hoje sou auditora, não 
dizer isso, contanto que a seleção seja esclarecida, participo, estou aqui porque eu estou me inteirando 
qual é a seleção e que esteja aberta para outras para meu trabalho desse processo e me veio a coisa: 
incursões. Mas, de imediato, a infraestrutura está o cidadão consegue entender aquilo? Está lá, tem 
garantida, porque acabamos de fechar um super muitas informações, está tudo transparente, mas 
contrato de disponibilização dessa base de dados um cidadão pega aquele quadro, lê um contrato, tem 
no Serpro, quer dizer, aquele que entrar ali não tem o nome do fornecedor, e aí? O que efetivamente se 
problema com relação a sua disponibilização. Fui coloca no lugar do cidadão e o que ele pode fazer 
muito enfática em pedir os requisitos de com aquele dado, o que vai ser útil? Na realidade, a 
acessibilidade para milhares de pessoas ao mesmo transparência parte do controle do Estado pelo 
tempo, aquelas coisas todas que nos garantem essa cidadão. Temos que falar na linguagem do cidadão, 
possibilidade. da forma que ele entenda, e isso aí é uma coisa 

importante para nós pensarmos.O dado governamental é público, mas depende das 
interações das burocracias da legislação, da pessoa 

Dataprev: É o exemplo do cidadão que era 
que está ali, do gestor que está ali disponível. Então, 

participativo, que era organizado, mas era uma parte do que eu acho que é muito bom de incluir 
analfabeto. É uma preocupação séria. Mas aí não na nossa perspectiva é fazer uma réplica, réplicas 
temos resposta para tudo. Acredito que a sociedade na sociedade, mesmo para que ela guarde os 
dos Civic Hackers pode nos ajudar muito, porque históricos. Mais do que uma gestão é a sociedade 
eles não têm a percepção de que tipo de informação guardar o histórico daquilo que aconteceu na vida 
interessa a cada um. Lembrando que as estratégias dela, inclusive manteria a garantia da continuidade 

das séries históricas, que se não conseguem de inclusão digital estão levando capacidade de 
manter, porque as coisas vão-se mudando com o programação até as favelas, estamos sendo cada 
tempo e aquele histórico não pode mais ser vez mais incumbentes, quanto à capacidade de 
comparado,  vão-se guardando os metadados. programação.
Dataprev: Tem a ver com a discussão sobre 

E hoje se fala na WEB30, que está adiante de uma 
distribuir mais a informação armazenada para 

web em que entra comunicação, é o passo onde o 
diminuir o risco de ela desaparecer. A ideia da 

usuário programa a própria Internet. Por isso que nuvem é extremamente interessante. Podemos 
tem um conjunto de ferramentas que surgirão, com transferir ônus para o outro lado.  Sabemos das 
que se poderá programar muito facilmente o que se dificuldades desse procedimento.
quer ver. Acredito que um dia chegaremos, com Dataprev: Em relação à questão dos dados, da 
uma velocidade crescente, cada vez mais. Mas abertura dos dados e essa discussão que está 
acredito também em abrirmos a possibilidade havendo aqui agora, acho que tem uma questão 
desses rapazes que mexem com cód igo fundamental. Nós vamos atender a sociedade 
pesadamente, de forma não estruturada, que essa organizada que tem um nível intelectual, que 
é a vantagem que eles têm. Eles fazem uma consegue fazer aquelas ligações todas. Vamos 

partir para o dado aberto, completamente aberto, aplicação em alguns dias, ou em algumas horas, 
formato aberto, tudo aberto. O nosso cliente vai ser enquanto nós não teríamos conseguido ainda 
a sociedade desorganizada, aquela que este chegar na área de demanda das empresas. Eles 
governo está promovendo, da inclusão digital. têm uma complicação pronta, e estão perto da 

sociedade. Têm uma percepção melhor do que Enfim, temos que montar uma estratégia, porque na 
nós.Fico sempre cismando do que a sociedade realidade o escopo é muito grande e dependendo do 
quer. Eles talvez saibam mais do que nós.cliente tem-se um perfil cultural e tem-se que dar um 



www.dataprev.gov.br

Dataprev

Ministério da
Previdência Social


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49

