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Contextualização

• Pesquisa com pontos focais do GTD.GOV

• Questionário online aplicado entre 9 junho e 10 julho de 2021

• 26 UFs participaram exceto São Paulo

A pesquisa:
• Os dados abertos são usados?

• Para que os dados são usados?  

• Porque estes dados são usados? 
• Benefícios, barreiras, facilitadores e impulsores



Os dados governamentais abertos são usados? 
(n = 27)



Porque os dados governamentais abertos não
são usados? (n = 9)

45%

33%

22%

Não há prescrição governamental/legal
para o uso dos DGA

Não há necessidade de usar os DGA

Desconheço a existência dos DGA

Outros motivos:
• A falta de normatização e 

de investimento

• Não há lei que obrigue o 
uso dos DGA



Para que os DGA são usados? (n = 16)
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Apoiar  a  gestão do meio ambiente

Apoiar  a  gestão e prevenção de s i tuações de emergência

Apoiar  gestão das  operações governamentais  

Co-cr iar  produtos e serviços

Informar  o  planejamento

Aumentar  da ef ic iência das  mudanças na prestação de ser viços

Desenvolver/melhorar  outros  produtos

Informar  o  desenvolvimento das  pol í t icas  públ icas

Apoiar  a  prestação de contas

Promover  a interoperabi l idade dos s istemas

Desenvolver  apl icações/apl icat ivos  

Digi tal i zar  os  ser viços  

Aumentar  a  transparência dos processos

Combinar,  conectar,  e/ou cr iar  novos conjuntos  de dados

Desenvolver/melhorar  visual izações

Proporcionar  melhor  acesso aos  ser viços  públ icos

Anal isar  os  dados

Apoiar  a tomada de decisão

Cr iar/  melhorar  ser viços  públ icos

Usados

Não usados



Categorias e fontes dos DGA usados (n = 16)

Fontes dos DGA

• Secretarias Estaduais 

• Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 

• Controladoria Geral do Estado 
(CGEs) 
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Eleitorais 

Crime

Justiça e segurança 

Meio ambiente 

Planejamento

Trânsito 

Transporte

Legislativos 

Educação 

Infraestrutura

Registro de empresas

Saúde

Geoespaciais 

Despesa pública

Estatísticas nacionais 

Financeiros

Propriedade territorial

Compras e l icitações

Gastos

Orçamento 

Usados Não usados



Benefícios mais relevantes promovidos pelo
uso dos DGA

++++ Aumento da transparência
+++ Cidadãos mais informados

++ Aumento da eficiência da Administração

+ Processo de tomada de decisões mais informado



Barreiras mais relevantes ao uso dos DGA

++++ A Administração e os gestores públicos não sabem o que são os dados abertos

++++ Ausência de cultura organizacional favorável aos dados abertos

+++ Política de dados abertos inexistente e/ou inadequada
++ Normas e padrões para uso dos dados abertos inexistentes e/ou inadequados 

++ Falta de suporte para as ferramentas ou help desk

+ Dados indisponíveis

+ Dificuldade de descoberta/localização dos dados



Barreiras menos relevantes ao uso dos DGA e outras

---
Não há definição de competências para o uso de dados abertos

-
Dados não podem ser combinados e conectados

-
Não há um portal centralizado ou infraestrutura de dados abertos

-
Fontes dos dados não são confiáveis

-
Não há capacidade de processamento

+/- Estratégia e/ou liderança inadequadas para 
o uso dos dados abertos

+/- Dificuldades de interação com o provedor 
de dados



Fatores facilitadores mais relevantes para o 
uso dos DGA

+++++ Os dados são melhorados

++++ Existência de cultura do trabalho cooperativo
+++ A organização tem capacidade de digitalização

++ Existem portal e infraestrutura de dados abertos

+ Cultura organizacional favorece o uso de dados abertos

+ Portal oferece facilidades para buscar/pesquisar dados abertos



Fatores facilitadores menos relevantes para o uso 
dos DGA e outros

---
O uso dos dados é monitorado e rastreado 

--
Existem parcerias público/privadas que suportam o uso dos dados abertos 

-
Existem regulamentos, e normas de dados abertos 

+/- Os gestores estão motivados para usar 
dados abertos 

+/- Existem parcerias público/privadas que 
suportam o uso dos dados abertos



Fatores mais relevantes que impulsionam o 
uso dos DGA

++

As partes interessadas externas (organismos internacionais, outros órgãos, 
jornalistas) pressionam a Administração para usar os dados abertos

+ Os dados estão disponíveis em formatos fáceis de usar



Fatores menos relevantes que impulsionam o 
uso dos DGA e outros

--
O uso de dados abertos é institucionalizado na Administração

+/- A existência de intermediários agrega conhecimentos
e capacidade para o uso dos dados abertos



Considerações finais

•Para promover o uso de DGA

• Implementar políticas públicas abertas de dados que 
promovam a cultura de dados abertos

• Implicações práticas
• Sensibilizar os administradores públicos da existência dos DGA
• Implementar portais com suporte à busca/pesquisa de dados 

abertos
• Melhorar a usabilidade dos dados 
• Garantir a qualidade dos dados publicados



Obrigada

Perguntas?

Ilka Kawashita: ikawashi@gmail.com
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