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Dados Abertos
• Nova patamar de desenvolvimento das TIC´s
• internet, bancos de dados, padrões e formatos abertos
permitem e facilitam a disponibilização e acesso a essas
informações.

– Conceito
• Dado encontrado e indexado na web
• Disponível em formato compreensível por máquina
• Sem restrições legais que impeçam sua replicação e
reutilização
•
•

Eaves (2009)
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/ppgau/article/viewFile/5111/3700

TIC´s - contexto atual
• Dilúvio de dados - The
Economist
• no. especial The Data Deluge
fev/ 2010

– 2010 - criados 1.200
exabytes >10 18

– Quantidade de dados
- Cresce 10 x a cada 5 anos > mais do
que a capacidade da rede

– Fluxos de dados
- desde 2007 > capacidade arquivar

TIC´s - Contexto atual
• Dificuldades para arquivar e mais ainda para extrair
informações úteis deste universo; custo elevado
– Poucas industrias/ segmentos com
capacidade de reciclar, reutilizar, minerar,
buscar sentido
– Cartão de crédito e Telefonia celular

• Sensação > perder controle
• Riscos > privacidade, segurança
• Dedica uma seção para Governo

Gestão governamental
• O Estado é produto de uma administração
permanente de informações ( não só)
• Governo
– Quanto mais funções, programas e políticas, mais
complexo o ambiente de informações
• pioneiro nas práticas de gestão da informação, também
no Brasil

Gestão governamental
• Governos se tornaram maior gerador, coletor,
processador, depositário e usuário de
informações socialmente relevantes.
• Cada nascimento, casamento, morte; economia, clima,
território, população, políticas, recursos, planos,
orçamentos, programas

• Responsável pela infra-estrutura de
informações de uma nação > Infoestrutura
• Instância reguladora de práticas
• Estrutura organizacional

Contexto político
• Informação é uma condição para que o poder do Estado
possa ser exercido, desde antiguidade. É poder político.
– Cobrar impostos, promulgar leis, contar população

• Direito a conhecer os assuntos de Estado?
– Longo debate
• Platão > “sociedade fechada”, fatos políticos reservados à elite
governante

– Lenta progressão do direito à conhecer os assuntos de
Estado
• John Locke, 1690
• Revolução francesa, inglesa, república moderna

Contexto político
• Direito a conhecer os assuntos de Estado?
• Não só mais um direito; é norma da democracia/ cidadania
• Governantes estão obrigados prestar contas públicas de suas
ações e decisões
• Sigilo deve ser transparente

• Transparência pública
• Direito cidadania
• Anti-corrupção
• Governança pública

– Engloba noções
•
•
•
•

Publicidade
Responsabilização e controle (accountability)
Controle social
Regime de acesso à Informação pública

Dados Governamentais Abertos - DGA
• Deste tripé surge a proposta DGA
– Disponibilização, através da internet, de dados
governamentais de domínio público para a livre
(re) utilização pela sociedade.

• Conceito recente
– Grupo de trabalho, 2007, Califórnia
– 8 princípios do OpenGov Data

Princípios: Dados Governamentais Abertos
1.Completos - Todos os dados públicos estão disponíveis. Dado público é o dado que não está
sujeito a limitações válidas de privacidade, segurança ou controle de acesso.
2. Primários. Os dados são apresentados tais como os coletados na fonte, com o maior nível
possível de granularidade e sem agregação ou modificação.
3. Atuais. Dados disponibilizados tão rapidamente quanto necessário à preservação do seu valor.
4. Acessíveis. Os dados são disponibilizados para o maior alcance possível de usuários e para o
maior conjunto possível de finalidades.
5. Compreensíveis por máquinas. Os dados são razoavelmente estruturados de modo a possibilitar
processamento automatizado.
6. Não discriminatórios. Os dados são disponíveis para todos, sem exigência de requerimento

7. Não proprietários. Dados disponíveis em formato sobre o qual nenhuma entidade detenha
controle exclusivo.
8. Livres de licenças. Os dados não estão sujeitos a nenhuma restrição de direito autoral, patente,
propriedade intelectual ou segredo industrial. Restrições sensatas relacionadas à privacidade,
segurança e privilégios de acesso são permitidas.
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Dados Governamentais Abertos - DGA
• Proposta de política de informação DGA
Transparência
Controle social
Governança
Novo horizonte de negócios

• Transformação do dilúvio de dados de governo
em capital de informação
– Econômico, político, social

• Melhor uso pela inteligência coletiva

Dados Governamentais Abertos - DGA

• Críticas
– Concorrência para prestadores privados de
serviços de informação ( com valores subsidiados)
– Investimento em infoestrutura que beneficia
segmentos tecnologicamente capacitados
– Cruzamentos de dados afetam a privacidade dos
indivíduos
– Dificuldades de garantia e autenticidade e
confiabilidade

E o Brasil?
• DGA - proposta rapidamente bem acolhida
• LAI x DGA
– LAI - Regulamentação do direito de aceso
• 23 anos de espera e 9 anos de tramitação
–
–
–
–

26/ 02/ 2003 - 1ª. Proposta de Lei, Camara Deputados
05/2009 – Executivo propõe substitutivo
03/2010 – Projeto aprovado Camara > enviado Senado
09/ 2011 – abertura da 1ª. Conferência de Alto Nível para
Governo Aberto (Pres. Dilma e Obama)
» A expectativa da Pres. Dilma é ter ido com a LAI aprovada
– 10/ 2011 – Aprovação LAI ( lei 12.527)

Disseminação de Leis de acesso no mundo
• 90º. País a adotar
1776 (1 país)
Suécia
Década 1960 ( 2 paises)
Finlândia, USA
Década 1970 (5 países)
Dinamarca, Noruega, Holanda, França, Grécia,
Década 1980 ( 5 países)
Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Colômbia, Áustria.
Década 1990 (18 países)
Itália, Hungria, Romênia, Portugal, Bélgica, Coréia do Sul, Belize, Islândia, Irlanda, Tailândia,
Israel, Letônia, Trinidade e Tobago, Geórgia, República Theca, Japão, Albânia, Irlanda.
Década 2000 ( 50 países)
África do Sul, Bulgária, Moldávia, Inglaterra, Estônia, República Eslovaca, Lituânia, Bosnia &
Herzegovina, Polônia, México, Jamaica, Angola, Panamá, Zimbábue, Paquistão, Uzbequistão,
Eslovênia, Croácia, Kosovo, Peru, Armênia, São Vicente e Granadinas, Suíça, Sérvia, Antígua e
Barbuda, Equador, Turquia, Republica Dominicana, Índia, Azerbaijão, Uganda, Montenegro,
Taiwan, Alemanha, Macedônia, Honduras, Nicarágua, Nepal, República do Quirguistão, China,
Ilhas Cook, Jordânia, Etiópia, Bangladesh, Indonésia, Guatemala, Chile, Uruguai, Tajiquistão,
Rússia.
2010/ 2011 (9 países)
República da Libéria, Guiné-Conacri, El Salvador, Ucrânia, Nigéria, Mongólia, Tunísia

Fonte: A autora a partir da fonte primária - http://www.access-info.org/en/rti-rating - 28 September 2011

06/12/2012

Ana B. Malin - ENANCIB 2012

16

E o Brasil?
– DGA (OGP)
•
•
•
•

Liderança de primeira hora – Parceria Governo Aberto
Impulsionou a aprovação da LAI
Ferramenta de acesso – incorporadoa à LAI
Portal Dados Abertos - aplicações
A Parceria para Governo Aberto (Open
Government Partnership – OGP) foi criada por
Brasil, Indonésia, Noruega, México, Filipinas,
África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos.
(Setembro de 2011)
Plano de Ação do Governo Brasileiro
Parceria para Governo Aberto (OGP)

http://www.cgu.gov.br/acessoainformacaogov/destaques/ogp/ogp-brazilactionplan.pdf

E o Brasil?
• Não há o que estranhar
– Estado na frente, puxando a sociedade
– Mais fácil adotar uma nova tecnologia do que
mudar a tradição política
– Importância de termos nosso próprio caminho
andar aos saltos
– Janela de oportunidade para a sociedade
brasileira

E o Brasil?
• Fortalecer parcerias com pesquisadores
– Exemplo, IFAI Cadernos da Transparência

• Grupo de Pesquisa Observatório da Gestão da
Informação UFRJ/IBICT http://obgi.org/
– Buscador – 20.000 propostas > qual ocorrência
em todo o país?
– 1ª. versão elaborada Daniel Ribeiro Merigoux
(PPGCI-IBICT/UFRJ)

MUITO OBRIGADA!

