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RESUMO
Este estudo teve como objetivo avaliar se os dados abertos, disponibilizados pela
Previdência Social, no Portal dados.gov.br, garantem ao cidadão atendimento de
qualidade, pois dispor de meios de acessá-las é uma das principais características de
um Estado Democrático. Sendo assim, para prover informação aos cidadãos, o
governo brasileiro criou em 2012, o Portal dados.gov.br, com o objetivo de ser o ponto
principal para a busca, o acesso e uso dos dados abertos brasileiros. O estudo julgou
o Portal e as publicações de dados da Previdência Social utilizando abordagem
avaliativa centrada nos especialistas, com foco em três dimensões: Diretrizes,
Transparência e Utilidade da Informação. A partir das dimensões, construiu-se um
questionário com 70 perguntas com a finalidade de prover respostas às questões
avaliativas. O instrumento foi validado por três especialistas em Avaliação e
reformulado. O Portal e o conjunto dos dados foram avaliados por 23 especialistas de
diversas áreas. Os resultados indicam que a Previdência Social cumpre as leis e as
normas estipuladas para a publicação dos dados abertos, e também aplica boas
práticas. Ao julgar o grau de Transparência dos Dados Abertos, o resultado foi
parcialmente satisfatório, indicando a necessidade de sanar deficiências, tanto nos
conjuntos de dados, como no site. Os Dados Abertos publicados pela Instituição são
relevantes e satisfazem às necessidades de informação dos cidadãos, mas em virtude
de a Previdência Social possuir uma base de dados repleta de informações
importantes, o estudo apontou que ações devem ser tomadas para a ampliação dos
conjuntos de dados publicados no Portal dados.gov.br.
Palavras-chave: Avaliação de Tecnologia da Informação e Comunicação. Dados
Abertos. Transparência.

ABSTRACT
The purpose of this study was to evaluate if the open data, made available by the
Brazilian Social Security in the Portal data.gov.br guarantee quality services for the
citizens. To have access to them is one of the main characteristics of a Democratic
State. Therefore, in order to provide information, the government created the portal
data.gov.br in 2012, with the objective of being the main point for the search, access
and use of the Brazilian open data. The study judged the Portal and available Social
Security data. The methodology focused on the expert-centered approach, from three
dimensions: Guidelines, Transparency and Usefulness of Information. The dimensions
were used to create a questionnaire with 70 questions in order to answer the evaluation
questions. The instrument was validated by three experts in Evaluation, and was
reformulated. The Portal and data basis were evaluated by 23 specialists from different
areas. The results showed that Social Security complies with the laws and regulations
stipulated for the publication of the open data and also applies good practices. In
relation to the degree of Open Data Transparency, a partially satisfactory result was
found, indicating the need to reduce deficiencies, both in data basis and in the site.
The Social Security’s open data are relevant and satisfy the information needs of the
citizens, although the experts emphasized that since Social Security has a data basis
full of important information, actions should be taken for the expansion of its data basis
in the portal dados.gov.br.
Keywords: Information and Communication Technology Assessment. Open Data.
Transparency.
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1 ACESSO À INFORMAÇÃO SOB A GUARDA DO ESTADO
Uma das principais características do Estado Democrático é o respeito ao
direito de o cidadão conhecer as informações públicas sob sua guarda, possibilitando,
meios de acessá-las. Assim sendo, nos contextos onde impera a democracia, o
Estado possui o dever de garantir o acesso às informações públicas, inclusive por
meio de incentivos à participação popular, salvaguardando o direito dos cidadãos e a
transparência na divulgação das informações. Considerando esse aspecto, o direito
dos cidadãos em participar dos processos de tomada de decisão nos contextos
democráticos, Nazário, Silva e Rover (2012, p. 183) defendem que

a moralidade democrática repousa sobre três questões-chave. Em
primeiro lugar, [...] supõe que a pessoa, o indivíduo, é a medida básica
de valor humano. Em segundo lugar, reconhece que todas as pessoas
têm direito total à atenção do sistema, todas as pessoas são criadas
iguais. Em terceiro lugar, os anseios individuais podem ser promovidos
de um modo melhor pelo envolvimento de todas as pessoas no
processo de tomada de decisão, e a participação é essencial para o
desenvolvimento da cidadania democrática.

Assim, no sentido de preservar a democracia e valorizar o cidadão, torna-se
necessário a participação de toda a sociedade nos processos decisórios do Estado,
fundamentalmente naqueles que interessam diretamente a cada pessoa. A
implantação, o acompanhamento e a avaliação das ações dos governos devem visar
o alcance dos melhores resultados dos processos desenvolvidos na conquista dos
objetivos fundamentais das sociedades.
Na verdade, sem participação não existe democracia. A reflexão que se deve
ter é a de questionar a quantas anda a participação popular nas instituições
governamentais do Estado? Quanto isso tem contribuído para o desenvolvimento das
sociedades? Nazário, Silva e Rover (2012, p. 183) preconizam que existem formas
básicas para promover a participação universal, estando entre elas o
Acesso à informação, com base em educação, governo transparente,
comunicação livre e debate franco; o acesso direto ou indireto a fóruns
de decisão; a capacidade de trazer e apresentar qualquer questão ao
debate público; a capacidade de expor seus anseios, sem medo de
retaliação coerciva; e a consideração de todos os anseios externados.

Ressalta-se que o acesso à informação é considerado por diversos organismos
internacionais um direito fundamental da pessoa. Na Declaração Universal dos
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Direitos Humanos, por exemplo, documento marco na história dos direitos humanos,
elaborado por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as
regiões do mundo, foi estabelecido, pela primeira vez, a proteção universal dos citados
direitos. Sua promulgação ocorreu na Assembleia Geral das Nações Unidas, em
Paris, em 10 de dezembro de 1948, por meio da Resolução 217 A (III), como norma
comum a ser alcançada por todos os povos e nações. No Artigo 19º é estabelecido
que

Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este
direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de
procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer
meios e independentemente de fronteiras. (ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS, 1948).

Outra publicação, também da Organização das Nações Unidas (ONU), a
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Artigos 10º e 13º) instituiu que:

Cada Estado-parte deverá [...] tomar as medidas necessárias para
aumentar a transparência em sua administração pública [...]
procedimentos ou regulamentos que permitam aos membros do
público em geral obter [...] informações sobre a organização,
funcionamento e processos decisórios de sua administração pública.
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2017).

No Brasil, o acesso às informações, sob a guarda do Estado, pelos cidadãos,
é direito fundamental, previsto na Constituição Brasileira, por meio do Artigo 5º, Inciso
XXXIII:

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão
prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado. (BRASIL, 1988).

Com a aprovação da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 (BRASIL, 2011),
a Lei de Acesso à Informação, regulamentou-se o artigo 5º, inciso XXXIII da
Constituição Federal. Em seu Artigo 3º, está definido que “[deve haver] observância
da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;” (BRASIL, 2011),
determinando, por conseguinte, que o acesso à informação pública é a regra e o sigilo,
a exceção. Para facilitar a compreensão dessa Lei, por parte dos servidores públicos
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e da população em geral, a Controladoria-Geral da União publicou cartilha informativa.
Nesse documento afirma-se que “a informação produzida, guardada, organizada e
gerenciada pelo Estado, em nome da sociedade, é um bem público” e que a instituição
da Lei de Acesso à Informação fortaleceu a capacidade dos indivíduos de
participarem, efetivamente, da tomada de decisões em torno daquilo que os afeta
(CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2011). Com a promulgação desses
instrumentos jurídicos, o Brasil passou a evidenciar uma intencionalidade em
demonstrar à comunidade internacional que seus cidadãos podem participar dos
controles da gestão pública.
A World Wide Web Consortium (W3C), comunidade internacional que
desenvolve padrões voltados à garantia do crescimento global da web, destaca que,
desde 2009, os dados abertos começaram a se tornar visíveis ao público em geral, na
medida em que vários países, como Estados Unidos da América, Reino Unido,
Canadá e Nova Zelândia anunciaram iniciativas de abertura de suas informações
públicas. Os objetivos primordiais dessas ações foram dar ênfase à participação dos
cidadãos nas tomadas de decisão e tornar os governos mais transparentes (WORLD
WIDE WEB CONSORTIUM, 2011a). Segundo Isotani e Bittencourt (2015), em
dezembro de 2007, pensadores e ativistas da Internet haviam se reunido com o
propósito de definir o conceito de Dados Abertos Públicos, pois entendiam que, da
mesma forma que as ideias científicas, os dados governamentais são propriedades
comuns,
Conceitualmente, no Brasil, para que um dado seja definido como aberto e com
total acesso por qualquer cidadão interessado, é necessário que reúna algumas
importantes particularidades. Devem estar disponibilizados ao acesso, de modo
completo, ser dotados de configuração que permita o seu uso de forma simples,
possibilitando a compreensão pelos usuários comuns, e poder ser copiados, se
necessário. Ou seja, na Internet, esses dados devem estar disponibilizados em
formato adequado e passível de ser trabalhado de acordo com a conveniência do
usuário. Devem, também, possuir a qualidade de serem reutilizáveis e redistribuídos,
quando preciso. Além disso, as suas bases devem interagir com outras, em termos
de tecnologia de configuração, e, ainda, garantir acesso universal aos dados,
permitindo que sejam usados por qualquer pessoa e que sejam livres de restrições ou
discriminações (PIRES, 2015).
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1.1 IMPORTÂNCIA DOS DADOS ABERTOS
O Portal dados.gov.br, principal publicador de bases de dados, do governo
federal brasileiro, define que “Dados Abertos são dados que são livremente
disponíveis para todos utilizarem e redistribuírem como desejarem, sem restrição de
licenças, patentes ou mecanismos de controle.” (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, 2016).
Considerando o contexto internacional de uso dos dados governamentais
abertos, foram criadas organizações, a exemplo da Open Government Partnership,
do Open Data Institute, da Open Knowledge Foundation, da Sunlight Foundation e da
Global Open Data Initiative, visando garantir compromissos concretos dos governos
para promover a transparência, capacitar os cidadãos, combater a corrupção e
aproveitar as novas tecnologias de informação e comunicação, para fortalecer a
governança.
O W3C esclarece que “Os dados abertos servem para que os cidadãos e as
organizações da sociedade possam reutilizá-los com o intuito de verificar, esclarecer,
fiscalizar e acompanhar de acordo com seus interesses.” (WORLD WIDE WEB
CONSORTIUM, 2011c, não paginado). Segundo a W3C (2011c), o Reino Unido foi o
precursor na publicação de dados abertos, tornando disponível ao público britânico,
em geral, a maior quantidade possível de dados públicos. É notório que, até os dias
atuais, o Reino Unido mantém o status de liderança em relação à prática de governo
aberto. Não obstante a isso, o governo britânico considera que ainda há muito o que
fazer; é necessário envidar esforços que contribuam para a consolidação da cultura
que se constrói em torno dos dados abertos de governos (WORLD WIDE WEB
CONSORTIUM, 2011c, não paginado). O W3C (2011c), ainda, explicita que os dados
abertos produzem inúmeros benefícios, tais como o fortalecimento das instituições,
da cidadania, do controle social e do combate à corrupção; a promoção da
transparência, da fiscalização e da formulação das ideias criativas dos próprios
cidadãos, no campo das políticas públicas.
No que tange ao Manual dos Dados Abertos (WORLD WIDE WEB
CONSORTIUM, 2011a, p. 8), criado pelo W3C para o governo brasileiro, afirma que
Já é possível notar um grande número de áreas e atividades em que
os dados abertos estão gerando valor, e há potencial para muito mais.
Entre essas áreas estão:
● Transparência e controle democrático;
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●
●
●
●
●
●
●
●

Participação popular;
Empoderamento dos cidadãos;
Melhores ou novos produtos e serviços privados;
Inovação;
Melhora na eficiência de serviços governamentais;
Melhora na efetividade de serviços governamentais;
Medição do impacto das políticas;
Conhecimento novo a partir da combinação de fontes de dados e
padrões.

No citado Manual está exposto também que as aplicações construídas em
diversos países, para consumir dados abertos, têm provocado mudanças na vida dos
cidadãos. O Tax Tree (Árvore de Tributos), da Finlândia, e o Where Does My Money
Go? (Onde está o meu dinheiro?), da Grã-Bretanha, ilustram como os recursos dos
impostos estão sendo gastos pelos governos dos referidos países (WORLD WIDE
WEB CONSORTIUM, 2011c).
Para regulamentar a disponibilização de informações aos cidadãos, o governo
brasileiro vem decretando atos normativos a fim de cumprir as determinações legais,
impostas pela Carta Magna Brasileira. Em seguimento a Lei de Acesso à Informação,
promulgou o Decreto nº 8.777, em 11 de maio de 2016 (BRASIL, 2016), cujo Artigo 1º
descreve o conjunto de objetivos da política de dados abertos, do poder executivo
federal:
I.

II.
III.

IV.

V.

VI.

promover a publicação de dados contidos em bases de dados de
órgãos e entidades da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional sob a forma de dados abertos;
aprimorar a cultura de transparência pública;
franquear aos cidadãos o acesso, de forma aberta, aos dados
produzidos ou acumulados pelo Poder Executivo federal, sobre os
quais não recaia vedação expressa de acesso;
facilitar o intercâmbio de dados entre órgãos e entidades da
administração pública federal e as diferentes esferas da
federação;
fomentar o controle social e o desenvolvimento de novas
tecnologias destinadas à construção de ambiente de gestão
pública participativa e democrática e à melhor oferta de serviços
públicos para o cidadão;
fomentar a pesquisa científica de base empírica sobre a gestão
pública [...]. (BRASIL, 2016).

No mesmo artigo, o instrumento legal ainda legisla sobre a promoção (a) do
desenvolvimento tecnológico e da inovação nos setores público e privado, visando
fomentar novos negócios; (b) do compartilhamento de recursos do campo da
Tecnologia da Informação e Comunicação, de modo a procurar impedir a duplicidade
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de ações e o desperdício de recursos na disseminação de dados e informações; e (c)
da oferta dos serviços públicos digitais, de forma integrada, visando sua utilização
efetiva e eficiente. Assim, essencialmente, o Decreto normatiza a disponibilização de
bases de dados na Internet pelo Governo Federal, buscando promover efetividade na
divulgação da informação que se faz no sentido do governo para a sociedade. O
Decreto também regulamentou que a gestão da política de dados abertos oficiais
ficasse a cargo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por meio
da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos - referência para os diferentes órgãos
públicos publicarem os seus conjuntos de dados abertos, de forma sistemática e
padronizada, atentando a conceitos de boas práticas. Assim, o Portal Brasileiro de
Dados Abertos, nomeado dados.gov.br e criado, em 2012, com o “Objetivo de ser o
ponto central para a busca, o acesso e uso dos dados abertos governamentais.”
(MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, 2017, não
paginado), ganhou força política junto aos órgãos da esfera pública.
Desde a época de sua criação, o Portal deu início à catalogação de dados
abertos de diferentes órgãos governamentais, reunindo, dentre outros, dados do
Ministério da Previdência, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do
Banco Central, do Ministério da Fazenda, do Ministério da Saúde. Em setembro de
2017, época de finalização da presente dissertação, o Portal informava possuir cerca
de 3.300 conjuntos de dados abertos catalogados.
A construção do Portal inspirou diversas outras iniciativas nas esferas
estaduais e municipais, que passaram a disponibilizar, em suas localidades, dados
abertos para uso social.

1.2 A PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA
No Brasil, o campo de ação da Previdência Social está sob a responsabilidade
do Ministério da Previdência, sendo que as políticas públicas relativas a essa área são
da responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Todos os
trabalhadores formais do país recolhem contribuições previdenciárias por meio de
seus empregadores, ou no caso dos autônomos, com recolhimentos diretos para o
Fundo de Previdência. Para os servidores do serviço público, há diferentes sistemas
previdenciários, dependendo do órgão no qual trabalham. Ou seja, no país, coexistem
diferentes sistemas previdenciários, que são próprios e específicos, dependendo da
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Instituição, por exemplo, o dos servidores do Ministério Público Federal, das Forças
Armadas e do Poder Judiciário (GOVERNO FEDERAL, 2017).
A Previdência Social proporciona proteção aos contribuintes em relação aos
diversos riscos econômicos a que estão sujeitos, como a perda da renda causada por
doença, a impossibilidade de continuar em atividade laboral, em função da ocorrência
de acidente, ou por idade avançada, auxílio-reclusão e ainda a pensão por morte do
segurado. Dessa forma, a seguridade social é a segurança social que o cidadão
possui para se precaver contra fatos que impossibilitem a continuidade de sua vida
produtiva (GOVERNO FEDERAL, 2017).
Em verdade, a previdência social é um direito do cidadão, previsto no Artigo 6º
da Constituição Federal (BRASIL,1988); sendo assim, entre os direitos e garantias
fundamentais, expostos, expressa-se a garantia a uma renda que não seja inferior ao
salário mínimo nacional, o que, em princípio, garante ao trabalhador e a sua família,
uma renda digna para seu sustento (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, 2017).
Segundo consta do Portal Previdência Social (2015), a Previdência Social é
constituída por três regimes distintos, embora independentes entre si: o regime geral,
que reza sobre os benefícios da previdência social; o regime próprio, que diz respeito
aos servidores públicos; e o regime complementar, que dispõe sobre a previdência
complementar

(BRASIL,

1988).

A

Previdência

Social

possui,

também,

a

responsabilidade de disponibilizar dados referentes às aposentadorias, benefícios
previdenciários, contribuintes e outros (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, 2017).
Para cumprir a suas atribuições, o INSS criou ampla rede de Unidades de
Atendimento, composta por meios virtuais e físicos. Sendo um dos meios imateriais,
o Portal da Previdência Social (2017) disponibiliza ao cidadão diversos serviços online que dispensam o atendimento presencial, tais como requisição de benefícios de
auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte ou obtenção do extrato de
pagamento.
A central de atendimento 135, meio virtual que procede ao atendimento
telefônico, foi criada para ampliar o acesso da população aos serviços do INSS. Por
meio dela, é possível tanto agendar o atendimento, com dia e hora marcados, em
qualquer agência física da Previdência Social, quanto requerer auxílio doença, salário
maternidade e pensão por morte (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
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2017). A seguir, Tabela 1 lista o conjunto de meios físicos que compõe o INSS,
especifica a função de cada um e exibe o seu quantitativo, tendo por base o mês de
dezembro de 2015.
Tabela 1 – INSS: finalidade, quantidade e meios físicos (dez. 2015)
Meios Físicos
Agências da
Previdência
Social – Fixa
Agências da
Previdência
Social de
Atendimento de
Demanda
Judicial
Agências da
Previdência
Social de
Acordos
Internacionais

PREVCidade

PREVBarco

PREVMóvel

Finalidade
Quantitativo
Realizar todo tipo de atendimento disponibilizado à
população.
1497
Centralizar em local específico todas as atividades que
assegurem o cumprimento de decisões judiciais dentro
dos prazos estabelecidos pelo juízo. Não realizam
atendimento ao público.

Atender exclusivamente requerimentos de benefícios
de cidadãos estrangeiros, que trabalham no Brasil, e
também a brasileiros que prestam serviço no exterior, e
que estão amparados por acordo internacional de
reconhecimento de contribuições previdenciárias entre
ambos os países.
Prestar serviços previdenciários preferencialmente nas
localidades onde não existe uma Agência da
Previdência Social, evitando que o segurado tenha que
fazer deslocamentos para procurar o INSS.
Levar à população ribeirinha todas as facilidades e
todos os serviços disponíveis nas Agências da
Previdência Social, por meio de um serviço móvel
flutuante.
Possibilitar atendimento em cidades que não dispõem
de uma Agência da Previdência Social fixa. São
veículos de propriedade do INSS que se deslocam até
o cidadão, evitando que este seja obrigado a percorrer
longos e onerosos trechos de um município a outro,
para requerer benefícios ou resolver alguma demanda
junto ao Instituto.

86

7

93

5

Não relatada

Fonte: O autor (2017).

 Grandes Números da Previdência Social
No Brasil, a magnitude da Previdência Social pode ser representada a partir
das publicações oficiais. O Boletim Estatístico da Previdência Social, periódico de
tiragem mensal, a cargo da Secretaria de Previdência, do Ministério da Fazenda
apresentou, em maio de 2017, coletânea de dados composta por 27 quadros. No
estudo, os grandes números da Previdência Social são mostrados por meio do Quadro
1, que, devido a extensão dos dados privilegiados pelo Boletim, foi segmentado em
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duas figuras. A Figura 1, a seguir, mostra o fluxo de caixa do Fundo de Regime Geral
da Previdência Social (FRGPS), a participação da arrecadação líquida e a despesa
com benefícios do Regime Geral no PIB 2015 e 2016 e informações sobre benefícios
(INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 2017).
Figura 1 - Grandes Números da Previdência Social – parte 1

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (2017).
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A parte 2 do Quadro 1, também relacionado ao Boletim, consta da Figura 2;
nela há dados da população brasileira, fornecidos pelo IBGE e indicação da
quantidade de contribuintes para o Regime Geral de Previdência Social em 2015.
Figura 2 – Grandes números da Previdência Social – parte 2

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (2017).
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Os demais quadros do Boletim Estatístico da Previdência Social, indicados
entre parênteses, dispõem de outras informações relevantes, sendo exemplos: a) o
número de benefícios concedidos (quadros 2 a 8); b) o valor de créditos emitidos no
mês da concessão de benefícios, correspondente ao primeiro pagamento efetuado
aos beneficiários, uma vez que os benefícios ainda não constam do cadastro (quadro
9); c) os dados sobre benefícios emitidos, correspondendo aos créditos encaminhados
à rede bancária para pagamento de benefícios de prestação continuada, que se
encontram ativos no cadastro (quadros 10 a 16); d) os requerimentos de benefícios
relacionados por regiões e unidades da federação, classificados em três grupos:
requeridos, indeferidos e em análise (quadro 19); e) a evolução mensal de
requerimentos, concessões e indeferimentos (quadro 20); f) o quantitativo de
benefícios em análise, segundo tempo de tramitação do processo e nome do atual
responsável pelo andamento (quadro 21); g) os valores arrecadados pela Previdência
Social, provenientes de quaisquer receitas recolhidas pela Guia da Previdência Social
(quadros 22 a 25); h) o Fluxo de Caixa do INSS (quadro 26); i) outros dados
previdenciários e indicadores econômicos relacionados, são mostrados pelo quadro
27 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 2017). Ainda ilustrando grandes
números do INSS, a Tabela 2 apresenta o volume de transações de seguridade social
realizadas a partir dos meios virtuais e físicos da Instituição.
Tabela 2 - Volume de transações dos principais serviços do INSS
Serviços
Quantidade
Média mensal de Avaliações sociais
14.000
Média mensal de Perícias médicas
664.000
Média mensal de Agendamentos mensais
1.000.000
Média mensal de Requerimentos de benefícios
1.300.000
Média mensal de Benefícios previdenciários pagos 33.000.000
Média anual de Atendimentos por ano
50.000.000
Fonte: O autor (2017).

Para suportar o volume expressivo de transações da Previdência Social, são
necessários inúmeros recursos de tecnologia da informação e comunicação; no caso,
todos esses serviços são suportados por soluções da Empresa de Tecnologia e
Informações da Previdência (DATAPREV), destaque da próxima seção.

22

1.3 DATAPREV
Constituída por meio da Lei 6.125, de 04 de novembro de 1974, a DATAPREV
é uma empresa pública que tem por acionistas a União (51%) e o INSS (49%). Sua
missão é fornecer soluções de tecnologia de informação e comunicação para a
execução e o aprimoramento das políticas sociais do Estado brasileiro (DATAPREV,
2017b). A Figura 3 mostra os principais números da empresa.
Figura 3 - DATAPREV em números

Fonte: DATAPREV (2017a).

Conforme ilustrado pela Figura 3, a DATAPREV possui aproximadamente
3.800 funcionários, distribuídos em escritórios de todas as capitais brasileiras, além
de três Centros de Processamento, localizados nas cidades do Rio de Janeiro (1028
m2), de São Paulo (384 m2) e do Distrito Federal, Brasília (257 m2). Esses centros
foram projetados para promover a alta disponibilidade dos serviços e a segurança dos
sistemas de informação e comunicação. A DATAPREV dispõe de capacidade
computacional e logística para hospedar, manter, gerir, proteger informações e
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sistemas, bem como é capaz de analisar e qualificar dados, antecipar demandas de
parceiros, prestar serviços de consultoria, apoiar a elaboração e a realização de
projetos (DATAPREV, 2017b). Em sua carteira de clientes, destacam-se
especialmente as seguintes instituições: Instituto Nacional do Seguro Social,
Ministério da Fazenda, Ministério do Trabalho, Ministério do Desenvolvimento Social
e Agrário, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Agência Nacional de Transportes
Terrestres e Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão.
Para a Previdência Social, a DATAPREV presta diversos serviços, sendo a
guarda e a gestão do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), do INSS, um
dos mais importantes, pois permite a concessão automática de distintos direitos
sociais, como aposentadorias e salário-maternidade, entre outros. A Figura 4 ilustra a
ordem das movimentações sob domínio do CNIS.
Figura 4 - CNIS em números

Fonte: PREVIDÊNCIA SOCIAL (2015).

A DATAPREV ainda presta outros serviços à Previdência Social, podendo-se
ilustrar com o processamento de pagamentos mensais, que giram em torno de 33
milhões de benefícios previdenciários, armazenagem das informações previdenciárias
da Receita Federal do Brasil, além de responder pelas funcionalidades dos programas
que rodam nas estações de trabalho da maior rede de atendimento público do país,
constituída pelo somatório das agências da Previdência Social e dos postos do
Sistema Nacional do Emprego (SINE).
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1.4 OBJETIVO, JUSTIFICATIVA E QUESTÕES AVALIATIVAS
A satisfação das necessidades dos usuários em sistemas de informação tem
sido atualmente o objetivo estratégico das instituições mundiais. Segundo Silva (2012,
p. 104),
Entre as décadas de 1960 e 1980, os estudos de usuários foram
maturando concepções marcadamente de representação quantitativa
de dados relativos à frequência e uso de documentos pelos usuários
que
deliberava
estudos
essencialmente
descritivos
e
comportamentais. Em outras palavras, essa proposição quantitativa
implicava o usuário visto como acessório para identificação de
elementos documentais em que o centro de informação era atentado
como eixo central (importava pensar de forma central o que e quanto
se usa em um centro de informação).

Ainda conforme Silva (2012), a partir da década de 1980, o usuário se torna o
ponto focal no processo de construção da informação, o que permite sugerir o
incremento de novas tendências para os estudos de usuários. Assim, se o eixo central
dos estudos de sistemas de informação deveria centrar-se nas necessidades dos
usuários, e se os serviços de informação deveriam adequar-se para atender a essas
necessidades, os sistemas de informação não mais focalizariam as tecnologias e os
conteúdos em si, mas os próprios usuários. Contrariamente a isso, as instituições, que
publicam dados no Portal de Dados do Governo, cumprem as determinações legais,
muito embora selecionem e publiquem tais dados sem mobilizar a participação ativa
do cidadão. Em outros termos, procede uma ação unilateral, sem contar com os
interesses e as necessidades dos principais envolvidos. Neste sentido, urge ampliar
a participação do cidadão, que deve ser atendido a partir dos aspectos que lhes sejam
relevantes e indispensáveis.
Antero (2008, p. 792) considera ser “A avaliação formal [...] poderosa
ferramenta de transparência da ação pública e da gestão de políticas e programas,
[...] [quando é capaz de apontar] as medidas necessárias para sua sustentabilidade,
otimização dos recursos e controle social.”
Por trabalhar na DATAPREV e, em decorrência, possuir facilidade de acesso
às informações da Previdência Social e, ainda, por estar grandemente motivado para
estudar o tema Dados Abertos, dadas as suas importância e relevância, definiu-se o
seguinte objetivo para o estudo: Avaliar se os dados abertos, disponibilizados pela
Previdência Social, no Portal dados.gov.br, garantem ao cidadão atendimento de
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qualidade.
Nesse sentido cabe observar que, até o presente momento, o contexto
brasileiro não dispõe de bibliografia abrangente sobre o tema escolhido para esta
dissertação. Sendo assim, o estudo se construiu a partir de um conjunto de
instrumentos legais, disponibilizados pelo governo brasileiro, e de vivências de
aprendizagem, construídas em cursos e formações promovidos pela Escola Nacional
de Administração Pública (ENAP), seguidamente relacionados: a) Lei de Acesso à
Informação, que normatiza como serão feitas as informações prestadas ao cidadão;
b) Sistema Eletrônico de Informações, que estabelece o canal de comunicação entre
o Cidadão e o Estado; c) Elaboração de Plano de Dados Abertos; d) Modelo de
Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG), que possui a missão de nortear o
desenvolvimento e a adaptação de conteúdos digitais do governo federal, garantindo
o acesso a todos os cidadãos. As recomendações desse modelo permitem que a
acessibilidade digital seja conduzida de forma padronizada, tenha fácil aplicação, e
seja coerente com as necessidades da população brasileira, embora em conformidade
com padrões internacionais (ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
2015).
Por último, o alcance do objetivo traçado pressupõe responder as seguintes
questões avaliativas:
1) Em que medida as diretrizes referentes à publicação dos dados abertos são
cumpridas pela Previdência Social?
2) Em que medida os dados abertos expressam grau de Transparência?
3) Em que medida os dados abertos da Previdência Social suprem as
necessidades de informação dos cidadãos?
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2 DADOS ABERTOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
A fim de apresentar o modelo de governança, diretrizes e orientações, tanto
estratégicas quanto operacionais, e também o aprimoramento da transparência das
informações produzidas, particularmente pela publicação de bases de dados em
formatos abertos, em junho de 2016, o INSS instituiu o seu Plano de Dados Abertos.
Trata-se de um instrumento de planejamento e coordenação das ações de
disponibilização de dados válidas para o biênio 2016 - 2018, tendo como objetivo geral
a promoção de ações para abertura, sustentabilidade e atualização dos dados
produzidos pelo INSS, observando os princípios da publicidade e transparência,
visando à disseminação de dados e informações para a sociedade (INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 2016).
O Plano de Dados Abertos do INSS está relacionado e alinhado com o
Planejamento Estratégico do referido órgão, que menciona a garantia no “acesso à
informação de forma transparente e tempestiva e a comunicação efetiva com a
sociedade.” (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 2016, p. 3). Também
possui estreito relacionamento com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação
(PDTI) por meio das seguintes relações:

a) diretriz D6: estabelecer, gerir, incentivar e manter políticas públicas
por meios eletrônicos;
b) princípio P5: garantia de suporte de informação adequado,
dinâmico, confiável e eficaz; e
c) ações relacionadas a sistemas interdepartamentais: apresentação
de indicadores e metas relacionados. (INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL, 2016, p. 6).

O Plano de Dados Abertos, ainda, deve garantir os princípios da publicidade e
da transparência da administração pública, bem como estabelecer as metas de
abertura de dados e etapas de priorização, levando em consideração os seguintes
critérios:
I.

o grau de relevância para o cidadão, observando-se as demandas
encaminhadas via e-SIC, bem como os setores e serviços mais
procurados nos sítios eletrônicos do INSS;
II. os normativos legais e os compromissos formalmente assumidos
pelo Instituto, inclusive perante organismos internacionais [...];
III. o alinhamento perante o Mapa Estratégico Institucional;
IV. o conjunto de informações e sistemas sob gestão do INSS; e
V. o nível de maturidade da organização das informações e dados
existentes. (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
2016).
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Por meio do referido Plano, o INSS afirma que a abertura dos seus dados
seguirá os seguintes passos:

I. levantamento do conjunto de dados candidatos à abertura;
II. priorização e seleção dos dados que serão abertos;
III. definição de responsáveis pelo preparo e atualização dos dados
e detalhamento de plano de ação com metas e prazos;
IV. consolidação da matriz de responsabilidades e definição da
governança e do fluxo de aprovação do PDA e revisões;
V. utilização de metodologia de abertura de dados a ser seguida
pelas áreas responsáveis (padrões INDA e INDE);
VI. definição de arquitetura de abertura para cada sistema; e
VII. publicação dos dados catalogados, observando-se o uso de
endereço eletrônico fixo. (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL, 2016).

O documento também prevê as premissas de publicação dos dados
considerados relevantes para a sociedade, a fim de publicar o mais rápido possível,
no formato disponível e informando as eventuais limitações de qualidade dos dados.
Além disso, ficou definido que o INSS segue a Instrução Normativa instituidora da
Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, 2012) que estabelece as diretrizes para a
publicação dos Dados Abertos, destacando-se a que determina que os conjuntos de
dados tenham as seguintes características:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

nome ou título do conjunto de dados;
descrição sucinta;
palavras-chave (etiquetas);
assuntos relacionados do VCGE3 - Vocabulário Controlado do
Governo Eletrônico;
nome e e-mail do setor responsável pelos dados;
VII. periodicidade de atualização;
VIII. escopo temporal (anual, mensal, diário, bimestral, etc.)[...]
IX. escopo geopolítico (por cidade, por estado, por região).
(INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 2016).

O INSS vem publicando os seus conjuntos de dados desde dezembro de 2015,
sendo que, no mês de fevereiro de 2017, o Portal apresentava o total de 108 conjuntos
de dados publicados pela organização Previdência Social. O Quadro 1 apresenta
alguns dos conjuntos de dados mais acessados e, por isso, considerados mais
relevantes

pelo

Portal

dados.gov.br

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, 2017).

(MINISTÉRIO

DO

PLANEJAMENTO,
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Quadro 1 – Conjuntos de dados mais relevantes
Conjunto de Dados
Benefícios cessados com
motivo morte por duração
Aposentadorias
concedidas por anos de
serviço
Salário Maternidade
Empresas por Unidades
da Federação
Estatísticas de
Contribuintes Pessoas
Físicas por UF
Benefícios cessados por
faixa de duração

Descrição
Quantidade de benefícios cessados por faixas de duração do
benefício, sexo do beneficiário, clientela e ano da data de
cessação do benefício. Não inclui pensões alimentícias
nem[...].
Benefícios concedidos por anos de serviço do beneficiário,
grupos de espécie específicos, sexo do beneficiário, clientela
e ano da Data de Despacho do Benefício (DDB). Não[...].
Salários-maternidade ativos pagos por empresas por UF de
localização da empresa e ano base de referência. Considera
posição em dezembro. Até 2009 não foram aplicadas
restrições[...].
Estatísticas de contribuintes pessoa física por UF de
recolhimento/GFIP
e
ano
da
competência
do
recolhimento/GFIP. Dados obtidos da união das informações
da Guia de Recolhimento.
Quantidade de benefícios cessados por faixas de duração do
benefício, sexo do beneficiário, grupos de espécie específicos,
clientela e ano da Data de Cessação do Benefício[...].

Fonte: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO (2017).

2.1 ESTATÍSTICA DE ACESSO AOS CONJUNTOS DE DADOS
A DATAPREV, empresa que armazena os dados da Previdência Social, utiliza
a ferramenta gratuita Advanced Web Statistics (AWStats) em seus servidores para
gerar relatórios gráficos e estatísticos avançados a fim de medir os acessos em seus
servidores de páginas da Internet. Essa ferramenta pode analisar arquivos de diversos
tipos de servidores, tais como: Internet Information Server (IIS) e o Apache. Os
resultados das análises estatísticas, gerados a partir desta ferramenta, revelam
resumo das informações e também o histórico mensal de acesso em determinado
servidor.
Para o presente estudo, utilizou-se a ferramenta AWStats, em 10 de março de
2017, com a finalidade de extrair informações sobre os eventos ocorridos no servidor
que hospeda os dados abertos da Previdência Social, no período de dezembro de
2015 a fevereiro de 2017. Essa extração possibilitou a coleta de estatísticas sobre
acesso e posteriormente a análise e produção de mais informações sobre a situação
atual do servidor. Como um dos resultados dessa experiência, foi produzido o Gráfico
1 que representa a quantidade de visitas às páginas do servidor dentro daquele
período.
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Gráfico 1 – Quantidade de visitas às páginas de dados abertos (dez. 2015/fev. 2017)

Fonte: O autor (2017).

A Tabela 3, produto da extração, mostra as 10 páginas mais acessadas no
mesmo período, tendo como critério estipulado pelo autor, somente utilizar páginas
que tiveram no mínimo 20 acessos durante um mês, ao longo do período de dezembro
de 2015 a fevereiro de 2017.
Tabela 3 – Páginas mais acessadas (dez. 2015/fev. 2017)
Páginas
Acessos Percentual
acidentes-do-trabalho-por-cid
1072
24%
contribuintes-empregados-por-faixas-de-valor1
632
14%
acidentes-do-trabalho-por-atividade-economica-cnae-2-0
507
11%
beneficios-por-incapacidade-concedidos-por-classificacao
481
11%
beneficios-concedidos-por-uf-e-mes
435
10%
aposentadorias-por-tempo-contribuicao-mantidas-por-ano-base
378
9%
beneficios-concedidos-por-uf-e-grupos-de-especies
323
7%
emissao-por-meio-de-pagamento1
247
6%
acidentes-do-trabalho-por-parte-do-corpo-atingida
200
4%
aposentadorias-concedidas-por-anos-de-servico
166
4%
Total
4441
100%
Fonte: O autor (2017).
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2.2 CRITÉRIOS RECORRENTES NO JULGAMENTO DE DADOS ABERTOS
Para Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), as avaliações são realizadas para
responder as perguntas avaliativas, a partir da aplicação de critérios de julgamento
aptos a informar o valor do objeto avaliado. Segundo Elliot (2011, p. 242),
A avaliação busca trazer à tona aspectos, dados e indicadores de que o
objeto avaliado, seja ele um projeto, um programa ou um serviço, é
adequado, eficiente, eficaz ou relevante, isto é, se demonstra ter algum
valor ajuizado a partir de critérios estabelecidos pelo avaliador ou ainda
sugeridos pelos interessados nos resultados da avaliação.

Muito embora o campo da avaliação de dados abertos seja recente, critérios já
se estabelecem e se consagram, do mesmo modo que alguns modelos. No entanto,
em contrapartida, considerou-se neste estudo, como público alvo, os usuários em
geral, ou seja, potencialmente, toda a população. Desse modo, tornou-se necessário
analisar determinados conhecimentos a respeito das informações que são
disponibilizadas ainda que timidamente na bibliografia, no sentido a permitir sua
utilização adequada.
Assim sendo, alguns aspectos foram observados no estudo como fundamentais
no estabelecimento dos critérios que seriam aqui adotados. Como exemplo,
considerou-se importante se preocupar com determinados detalhes no sentido de que
as informações deveriam atender não somente as necessidades dos especialistas,
mas também, e principalmente, dos leigos, sendo necessário bastante esforço e
aprendizagem sobre esses aspectos.
Desse modo, destacam-se nesta seção os critérios de julgamento
selecionados, e utilizados na presente avaliação: Diretrizes, Transparência e Utilidade
da Informação. Todos estimados por este autor como fundamentais, no sentido de se
atingir aos atores que possam se interessar pelo contexto no qual se desenvolveu este
estudo avaliativo.
A seguir, são apresentados os critérios selecionados e considerados no estudo,
procurando-se apresentar suas principais características:
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 Diretrizes
O dicionário Michaelis (2017) relata vários significados para o vocábulo diretriz,
dentre os quais destaca-se os que possuem relacionamento com o presente estudo:
(a) Linha segundo a qual se traça um plano de qualquer caminho; (b) Conjunto de
instruções para se levar a termo um negócio ou uma empresa e (c) Linhas gerais que
orientam um projeto. Aliando os significados com o desejo de julgar a qualidade dos
dados abertos publicados, optou-se por chamar de Diretrizes, os critérios que
norteiam a publicação de dados abertos no Brasil e que constam na Cartilha Técnica
de publicação de dados e no Manual dos Dados Abertos, ambos disponibilizados pelo
governo brasileiro no Portal dados.gov.br.
A cartilha elaborada pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
possui o “objetivo de orientar as organizações governamentais brasileiras quanto às
boas práticas de publicação de dados na Internet e o devido cumprimento dos critérios
técnicos relacionados ao paradigma de dados abertos.” (MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, 2012, não paginado) e sua
criação foi inspirada em uma norma técnica do governo do Chile para publicação de
dados abertos, a Propuesta de Norma Técnica para Publicación de Datos en Chile
(CHILE, 2012).
Já o manual foi disponibilizado pelo World Wide Web Consortium (2011a, p. 4)
para o governo brasileiro, esclarecendo que “É um guia voltado especialmente para
aqueles que trabalham em governos que querem, podem e devem liberar dados para
o público – mesmo que tenham pouco ou nenhum conhecimento sobre a questão.”
Uma das principais características desse documento é ser construído para um
público-alvo heterogêneo, que vai desde quem nunca ouviu falar de dados abertos,
até especialistas nesse assunto. Dentre suas principais colaborações nesse assunto
estão: (a) esclarecer a importância dos dados abertos; (b) explanar conceitos básicos
sobre os dados abertos; (c) divulgar boas práticas com o propósito de incentivar a
transformação de dados abertos oficiais em novos serviços de informação, inclusive,
relata cases internacionais e nacionais de sua utilização; (d) colaborar com a iniciativa
de abertura dos dados das instituições por meio de dicas sobre a seleção, publicação
e divulgação dos dados abertos, a fim de facilitar a criação do Plano de Dados Abertos,
documento orientador para as ações de implementação e promoção de abertura de
dados das instituições públicas (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, 2011a).
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 Transparência
A moderna administração pública tem buscado estimular a transparência. A
ampliação da divulgação das ações governamentais a milhões de brasileiros, além de
contribuir para o fortalecimento da democracia, constitui-se em fator de respeito,
prestígio e promoção da cidadania.
O presente estudo utilizou como referencial teórico as contribuições de Cappelli
(2009), para determinar o grau de transparência, tanto do site dados.gov.br, quanto
dos conjuntos de dados disponibilizados pela Previdência Social. Isto porque, no
intuito de apoiar a institucionalização da Transparência, as organizações, em geral,
pretendem
Tratar o problema com a construção de uma definição para
transparência no contexto social, sua sistematização no domínio de
processos organizacionais através da construção de um catálogo de
transparência, e a definição de uma abordagem para estabelecimento
da transparência nos processos organizacionais. (CAPPELLI, 2009, p.
21).

Ainda de acordo com Cappelli (2009, p. 23), a “transparência é um fator vital
para o fortalecimento das relações entre o governo e o cidadão e pode ser viabilizada
através de informação completa, objetiva, confiável, relevante e de fácil acesso e
compreensão.” Na condição de pesquisadora da área de Engenharia de Requisitos,
utilizou-se em seu estudo do formalismo do Non-Functional Requirements Framework
(NFR-Framework),

para

representar

relacionamentos

entre

características,

contribuições negativas e positivas, e o nível de satisfação das primeiras. O modelo
compõe-se de três elementos: o NFR-softgoal, representando o objetivo de qualidade
que se quer atingir; a operacionalização, referindo-se às ações a serem realizadas,
para institucionalização de determinado NFR-softgoal; e as contribuições, que
relacionam os outros dois elementos. Graficamente, esses conceitos são
representados por meio da estrutura Softgoal Interdependency Graph (SIG), que
registra

as

dependências

entre

as

características

de

qualidade

e

suas

operacionalizações, identificando as relações de dependências entre os elementos e
as contribuições (CAPPELLI, 2009). Embasado no SIG Transparência criado por
Cappelli (2009), o Quadro 2 mostra as capacidades agrupadas e suas respectivas
definições.
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Quadro 2 – Grupos de capacidades e capacidades integrantes do
conceito de Transparência
Grupos de
Capacidades

Capacidades
Clareza

Informativo
(Capacidade de
prover
informações de
qualidade)

Completeza
Corretude
Consistência
Integridade
Acurácia
Concisão

Entendimento
(Capacidade de
alcançar o
significado e o
sentido)

Compositividade
Divisibilidade
Adaptabilidade
Dependência
Extensibilidade
Uniformidade

Usabilidade
(Capacidade de
uso)

Simplicidade
Intuitividade
Compreensibilidade
Amigabilidade
Portabilidade

Acessibilidade
(Capacidade de
obtenção)

Operabilidade
Disponibilidade
Divulgação
Desempenho
Validação

Auditabilidade
(Capacidade de
exame analítico)

Controlabilidade
Verificabilidade
Rastreabilidade
Explicável

Definições
Capacidade de nitidez e compreensão.
Capacidade de não faltar nada do que pode ou
deve ter.
Capacidade de ser isento de erros.
Capacidade de resultado aproximado de várias
medições de um mesmo item.
Capacidade de ser correto e imparcial.
Capacidade de execução isenta de erros
sistemáticos.
Capacidade de ser resumido.
Capacidade de construir ou formar a partir de
diferentes partes.
Capacidade de ser particionado.
Capacidade de mudar de acordo com as
circunstâncias e necessidades.
Capacidade de identificar a relação entre as
partes de um todo.
Capacidade de utilização em mais de um caso.
Capacidade de manter uma única forma.
Capacidade de não apresentar dificuldades ou
obstáculos.
Capacidade de ser utilizado sem aprendizado
prévio.
Capacidade de ser de fácil entendimento.
Capacidade de uso sem esforço.
Capacidade de ser usado em diferentes
ambientes.
Capacidade de estar operacional.
Capacidade de ser utilizado no momento em
que se fizer necessário.
Capacidade de ser apresentado.
Capacidade de operar adequadamente.
Capacidade de ser testado por experimento ou
observação para identificar se o que está sendo
feito é o correto.
Capacidade de ter domínio.
Capacidade de identificar se o que está sendo
feito é o que devia ser feito.
Capacidade de seguir o desenvolvimento de um
processo ou a construção de uma informação,
suas mudanças e justificativas.
Capacidade de informar a razão de algo.

Fonte: CAPPELLI (2009) adaptado pelo autor (2017).
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De todas as capacidades listadas pelo Quadro 2, três delas não foram
consideradas na avaliação porque suas descrições indicam terem natureza distinta do
escopo do estudo: Validação (do grupo Auditabilidade), Adaptabilidade e
Extensibilidade (do grupo Entendimento).
Ante a relevância das contribuições de Cappelli (2009) sobre Transparência e
a possibilidade delas poderem contribuir para a medida e avaliação do grau de
transparência dos dados abertos, o estudo as converteu em parte dos critérios
avaliativos. Dessa forma, grupos de capacidades e respectivas capacidades
compuseram as dimensões e as subdimensões da avaliação, mantendo-se se
integralmente as suas definições.

 Utilidade da Informação
A fim de medir a utilidade da informação dos dados abertos da Previdência
Social, buscou-se apoio em Yarbrough et al. (2011) que apresenta 30 padrões de
avaliação, organizados em cinco grupos correspondentes às cinco dimensões-chave
ou

atributos

gerais:

utilidade,

exequibilidade,

adequação,

precisão

e

responsabilização da avaliação. Esses atributos definem e identificam a qualidade da
avaliação e apresentam-se como declarações voluntárias e consensos, elaborados a
partir da ampla discussão e revisão das partes interessadas, seguida de aprovação
pelos membros do Joint Committee on Standards for Educational Evaluation, em
conformidade com os procedimentos da American National Standards Institute. Nesse
sentido, cabe lembrar que a referida instituição, criada em 1975 como entidade de
utilidade pública norte-americana, ocupa-se do estabelecimento de padrões de
avaliação, e da formação de formuladores de políticas, avaliadores e educadores. Em
seu país, atua também como câmara de compensação sobre literatura de padrões de
avaliação (JOINT COMMITTEE, 2017).
A dimensão Utilidade, definida por Yarbrough et al. (2011), possui oito padrões,
mas somente três deles se relacionam à presente avaliação: U2 - Atenção aos
Interessados, U5 - Informação Relevante e U6 – Processos e Produtos Significativos.
O padrão U2 - Atenção aos Interessados volta-se para o atendimento dos
stakeholders, pois a avaliação precisa: estar sensível às normas organizacionais e
culturais; desenvolver estratégias para sondar o contexto do programa considerando
contribuições

dos

interessados;

considerar

grupos

ou

comunidades

cujas
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perspectivas são tipicamente excluídas; e criar condições para que os interessados
tenham um envolvimento seguro e confortável, de maneira que suas contribuições
resultem de uma participação autêntica. O padrão U5 – Informação Relevante
recomenda que a seleção da informação coletada se faça não somente abrangente,
mas de maneira a enfocar especialmente as questões pertinentes sobre o programa,
mas também que seja sensível às necessidades e aos interesses dos interessados.
Por sua vez, o padrão U6 – Processos e Produtos Significativos recomenda que as
atividades, descrições, resultados e julgamentos da avaliação incentivem o seu uso,
pois os mesmos só são considerados significativos quando possuem valor e
significado para as pessoas interessadas.
Considerando-se (a) o valor desses três critérios, que conferem importância à
participação dos interessados no processo avaliativo e (b) o fato de que o atual
processo de publicação de dados oficiais não conta com a efetiva participação do
cidadão, caracterizando-se como transparência passiva, decidiu-se, no estudo,
estabelecer o critério Utilidade da Informação, com o intuito de se relevar a opinião
dos interessados no julgamento da utilidade dos dados abertos disponíveis e de
conhecer a sua opinião sobre a suficiência desses mesmos dados.
Resumindo: a Utilidade da informação diz respeito à ampla divulgação dos
dados abertos à população, no sentido de fomentar a transparência e o controle social.
A informação dotada de utilidade propicia aos cidadãos obter os conhecimentos de
que necessitam e com os quais se importam. Nos contextos democráticos, a utilidade
da informação tem valor sócio-político; entre outros, permite ao cidadão conhecer
acerca do uso dos recursos públicos, dos gastos realizados e do quantitativo de
beneficiários, além de exercer o direito de acompanhar e fiscalizar as ações públicas,
constituídas e movidas a partir das contribuições do conjunto da população.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este Capítulo apresenta a abordagem avaliativa, as dimensões e indicadores
subjacentes à avaliação a partir do Quadro de Critérios, os processos de construção
e de validação do instrumento, a sua aplicação e, por último, os procedimentos
quantitativos e qualitativos empregados na análise dos dados.

3.1 ABORDAGEM UTILIZADA
Segundo Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 120), as abordagens
possuem
Diferentes concepções, formas de coletas de dados, métodos de
análise e técnicas interpretativas. Assim, a variedade crescente de
perspectivas metodológicas, que está conquistando legitimidade na
avaliação de programas, não aumenta apenas a variedade de formas
de conceber e realizar avaliações, mas também enriquece a
perspectiva de um campo ainda jovem demais para optar por um único
paradigma.

Para desenvolver uma avaliação deve-se decidir qual ou quais as abordagens
se adequam à dada situação avaliativa particular. Como o presente estudo busca
responder as questões avaliativas, referentes aos dados abertos da Previdência
Social, presentes no portal dados.gov.br, acessado por especialistas e também pela
população em geral, decidiu-se utilizar a abordagem orientada a especialistas.
De acordo com Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 179), “a abordagem
da avaliação centrada em especialistas, talvez a mais antiga e a mais usada, depende
dos conhecimentos específicos de um profissional para julgar uma instituição, um
programa ou uma atividade.” Ainda de acordo com os mesmos autores, esse
conhecimento especializado pode ser oferecido por um avaliador ou qualquer outro
tipo de profissional, desde que possua expertise no tema a ser julgado. No estudo,
considerou-se o “parecer ad hoc individual”, isto é, “o ubíquo parecer a respeito de
uma entidade, emitido por um profissional, selecionado por seus conhecimentos
especializados para julgar o valor dessa entidade.” (WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004, p. 190).
Sendo assim, a abordagem centrada em especialistas foi eleita para ser o fio
condutor da avaliação em virtude da necessidade de se avaliar um assunto novo e de
grande valor, porque está intimamente conectado às políticas públicas.
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3.2 CONSTRUÇÃO DO QUADRO DE CRITÉRIOS
Segundo Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 8), “Avaliação [...]
[pressupõe] a identificação, o esclarecimento e a aplicação de critérios defensáveis
para determinar o valor (ou mérito), a qualidade, a utilidade, a eficácia ou a importância
do objeto avaliado em relação a estes critérios.” Assim, a partir do objetivo, das
questões avaliativas e dos critérios selecionados, para orientar a avaliação do portal
dados.gov.br, construiu-se o Quadro de Critérios do estudo (Quadro 3), composto por
três dimensões - Diretrizes, Utilidade da Informação e Transparência, respectivas
subdimensões e indicadores, em conformidade com a literatura consultada.
Quadro 3 – Relação entre as Dimensões/Subdimensões/Indicadores e as
Questões do questionário
Dimensões
Diretrizes

Subdimensões
-

Usabilidade

Acessibilidade

Transparência
Informativo

Entendimento

Auditabilidade
Utilidade da Informação

-

Indicadores
Publicação
Simplicidade
Uniformidade
Intuitividade
Amigabilidade
Compreensibilidade
Desempenho
Disponibilidade
Portabilidade
Divulgação
Operabilidade
Acurácia
Atualidade
Clareza
Completeza
Corretude
Integridade
Compositividade
Dependência
Divisibilidade
Concisão
Extensibilidade
Rastreabilidade
Verificabilidade
Explicável
Interesse do Usuário

Questões
D1 a D19

U1 a U14

A1 a A9

I1 a I12

E1 a E7

T1 a T5
L1 a L2

Fonte: O autor (2017).

Devido ao fato de o conjunto de critérios considerados na avaliação ter-se
originado da literatura especializada, descartou-se a necessidade de validação.
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3.3 CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO
A partir do Quadro 3, desenvolveu-se o instrumento avaliativo, um questionário
composto por 70 questões. Questionário é “um método de coletar dados no campo,
de interagir com o campo, composto por uma série ordenada de questões a respeito
de variáveis e situações que o pesquisador [ou o avaliador] deseja investigar [ou
avaliar].” (VERGARA, 2009, p. 39). No questionário, as questões podem ser abertas
ou fechadas: enquanto nessas o respondente escolhe entre as opções de resposta
apresentadas, naquelas, discorre livremente sobre a sua opinião, percepção,
sentimento, ponto de vista.
No estudo, as questões integrantes do instrumento, em sua maioria, são
fechadas e incluem três opções de resposta (Sim, Não, Às vezes) ou cinco, dispostas
num continuum do tipo Likert. Em conformidade com as orientações de Colton e
Covert (2007), o questionário incluiu os seguintes elementos estruturantes: título,
instruções gerais/específicas e questões. A apresentação do instrumento foi feita
direta e verbalmente aos respondentes e incluiu: apresentação do propósito e da
importância do estudo, comunicação acerca do tipo de informação solicitada,
declaração formal sobre a confidencialidade das respostas (HILL; HILL, 2002).
Na avaliação, construíram-se 21 questões para avaliar o Portal dados.gov.br e
os conjuntos de dados da Previdência Social, frente aos indicadores relativos às
dimensões Diretrizes e Utilidade da Informação. A dimensão Transparência foi
avaliada a partir de 49 itens adaptados dos instrumentos integrantes do estudo
desenvolvido por Cappelli (2009).
Para validar o instrumento avaliativo, do ponto de vista do conteúdo, compôsse um painel de juízes constituído por três especialistas em Avaliação. Esse tipo de
validação, que corresponde ao mais comumente empregado, possibilita verificar se a
medida a ser feita pelo instrumento construído, e em validação, abrande uma gama
de significados relativos e representativos do conceito ou constructo focalizado
(ELLIOT; HILDENBRAND; BERENGER, 2012).
As contribuições apresentadas favoreceram a: modificações no enunciado de
questões comuns, reordenação da ordem de algumas perguntas, desdobramento de
uma pergunta em duas outras e observações gráfico-visuais. A forma final do
questionário consta do Apêndice A.
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3.4 APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO
De acordo com Elliot, Hildenbrand e Berenger (2012, p. 59):
Os respondentes a quem o questionário se destina têm função
fundamental em sua aplicação. Em pesquisa, não se utiliza,
geralmente, toda a população, mas uma amostra de respondentes,
que deve seguir critérios rigorosos de seleção para aumentar a
credibilidade dos resultados [...].

Sendo assim, a fim de colher as informações relevantes à avaliação, solicitouse o preenchimento do questionário a 23 especialistas, sendo (a) quatro
representantes das áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação, Negócios,
Seguridade e Políticas Públicas, (b) três das áreas de Avaliação e ligados à publicação
de dados no Portal dados.gov.br e (c) um da área de Comunicação. Dessa forma, os
especialistas selecionados possuem qualificação, experiência e conhecimento no
campo temático, uma vez que a avaliação demanda não só o cumprimento de
legislações e normas específicas, mas ainda domínio de boas práticas em Tecnologia
da Informação e Comunicação, entendimento do conceito de transparência e,
também, conhecimento acerca das bases de dados do INSS.
Com o objetivo de agilizar a coleta de dados, na ocasião da entrega pessoal do
instrumento – dias 03 e 04 de julho de 2017, agradeceu-se a cada especialista a
importância de o estudo contar com sua participação. Também destacou-se a
necessária devolução do instrumento no prazo máximo de até sete dias úteis, a partir
daquela data.

3.5 ANÁLISE DE DADOS
Do total de especialistas convidados a colaborar com a avaliação, 19 deles
devolveram o instrumento devidamente preenchido, sendo três das áreas de
Tecnologia da Informação e Comunicação, Negócios, Seguridade, Avaliação,
Políticas Públicas, três profissionais ligados à publicação de dados no Portal
dados.gov.br e um da área de Comunicação.
Após o recolhimento, as questões foram relacionadas com seus indicadores.
Foi estipulado que, após contagem, as respostas das questões fechadas, seriam
reagrupadas como Concorda, Discorda ou Nenhuma das Anteriores; o primeiro
agrupamento incluiria as opções de resposta Concorda Totalmente e Concorda

40

Parcialmente; o segundo, as opções Discorda Parcialmente e Discorda Totalmente, e
o último, quaisquer outras respostas fornecidas. Quanto às questões abertas, após
analisadas quanto ao conteúdo manifesto, também seriam reagrupadas nas mesmas
categorias, onde a opção Concorda agregaria as respostas afirmativas, Discorda, as
negativas e Nenhuma das Anteriores, as demais respostas do grupo. No caso das
questões mistas, foram utilizados os dois procedimentos anteriormente citados, pois
conjugam em suas questões partes abertas e fechadas.
Para apurar a dimensão Transparência, consideraram-se dois grupos: os
conjuntos de dados específicos da Previdência Social e a interface comum do site,
apresentada para todas as instituições públicas que publicam dados abertos. Essa
decisão decorreu do fato de que o Portal dados.gov.br (MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, 2017) utiliza uma aplicação
web desenvolvida pela Open Knowledge Foundation, denominada Comprehensive
Knowledge Archive Network (CKAN), para catalogar informações, também usada por
governos de outras nações a exemplo do Reino Unido, da Holanda, dos Estados
Unidos da América, da Argentina, Finlândia e União Europeia. Segundo o portal,
CKAN é:
Uma solução completa e pronta para usar que torna os dados
acessíveis e utilizáveis – ao prover ferramentas para simplificar a
publicação, o compartilhamento, o encontro e a utilização dos dados
(incluindo o armazenamento de dados e o provimento de robustas
APIs [programas de computador] de dados). [...] (MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, 2017).

Para a apuração dos resultados, estipulou-se que os critérios de julgamento
das respostas das referidas dimensões, considerariam três níveis de concordância:
Concordância Total, caso as contagens das respostas afirmativas fossem iguais ou
superiores a 12; Concordância Parcial, caso variassem entre nove e 11; e
Discordância, quando inferiores a nove. Após o agrupamento por níveis, calculou-se
o coeficiente de concordância por meio da divisão entre o total da soma da quantidade
de respostas de cada nível e o total de respostas de cada dimensão, sendo que a
única exceção em relação à essa regra foi na dimensão Transparência que teve um
cálculo com a regra anterior para cada subdimensão e no final, aplicou-se a média
aritmética para apurar o total da dimensão.
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4 RESULTADOS
Neste capítulo são apresentados os resultados da aplicação do instrumento
avaliativo composto por um bloco para estabelecer o perfil dos especialistas
respondentes e outro composto por 70 perguntas, sendo 65 fechadas e cinco abertas,
com a finalidade de responder às questões avaliativas do estudo.
O perfil dos especialistas respondentes resultou das três questões a respeito
da especialidade, gênero e grau de instrução, representado na Tabela 4.
Tabela 4 – Perfil dos Especialistas respondentes
Gênero
Especialidade
TIC
Negócios
Seguridade
Avaliação
Políticas Públicas
Comunicação
Publicação de dados
Total

Masc

Fem.

2
3
2
3
2
3
15

1
1
1
1
4

Grau de Instrução
Superior
Superior
com
Mestrado
completo
Especialização
3
1
1
1
2
1
3
1
2
1
2
4
11
3

Doutorado
1
1

Fonte: O autor (2017).

As áreas de especialidade foram representadas por uma quantidade maior de
respondentes convidados do gênero masculino (15) em relação ao gênero feminino
(4) e ainda houve predominância de respondentes com o grau de instrução Superior
com Especialização (11), mas com representantes em todos os outros graus, exceto
o médio, em virtude de o autor não ter convidado especialistas com apenas este grau
de instrução.
A seguir, são analisadas as respostas referentes às questões formuladas a
partir das dimensões Diretrizes, Transparência e Utilidade da Informação, utilizadas
no presente estudo.

4.1 DIMENSÃO DIRETRIZES
Esta dimensão, representada pelo indicador Publicação, tem por finalidade
julgar o cumprimento de Leis, Normas e Boas Práticas na publicação dos dados e é
composta de 19 perguntas, conforme apresentado na Tabela 5.
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Tabela 5 – Coeficiente de concordância dos conjuntos de dados da dimensão Diretrizes
Questão

C

D

NA

Nível de
Concordância

D1 - Possuem nome ou título?
19 Total
D2 - Apresentam descrição sucinta?
19 Total
D3 - Têm etiquetas (palavras-chave)?
18 1
Total
D4 - Incluem assuntos relacionados ao Vocabulário
18 1
Total
Controlado do Governo Eletrônico (VCGE3)?
D5 - Possuem nome e e-mail do setor responsável?
6 12 1
Discordância
D6 - Declaram a periodicidade da atualização?
18 1
Total
D7 - Comunicam seu escopo temporal (diário, mensal,
17 2
Total
bimestral, anual etc.)?
D8 - Informam seu escopo geopolítico (cidade, estado
18 1
Total
ou região)?
D9 - Estão disponíveis por inteiro e por um custo
razoável de reprodução, por meio de download na
19 Total
Internet e também num formato conveniente e
modificável?
D10 - Podem ser reutilizados e redistribuídos, além de
19 Total
cruzados com outros dados?
D11 – Podem ser usados, reutilizados e redistribuídos,
sem que haja discriminação de áreas de atuação,
19 Total
pessoas ou grupos?
D12 – Não estão sujeitos a nenhum tipo de restrição de
14 5
Total
privacidade, segurança ou outros privilégios?
D13 - São apresentados, tal como se encontram em
suas fontes originais, expressando o maior nível
7
8
4
Discordância
possível de granularidade, sem agregação ou
modificação?
D14 - São publicados o mais rápido possível
10 3
6
Parcial
preservando seu valor?
D15 - São disponibilizados para a maior quantidade
possível de pessoas, atendendo aos mais diferentes
18 1
Total
propósitos?
D16 - Estão estruturados de maneira a possibilitar o
14 3
2
Total
seu processamento automático?
D17 - Estão disponíveis para qualquer pessoa, sem
necessidade de cadastro ou qualquer outro
19 Total
procedimento que impeça o acesso?
D18 – Não sofrem controle exclusivo por parte de
11 6
2
Parcial
alguma entidade ou organização?
D19 - Os conjuntos de dados estão submetidos a
patentes, marcas registradas ou regulações de
17 2
Total
segredo industrial?
Coeficiente de Concordância: Total = 0,80; Parcial = 0,10; Discordância = 0,10.
Legenda: C – Concorda; D – Discorda; NA – Nenhuma das anteriores.
Fonte: O autor (2017).

Essa dimensão apresentou 15 questões com nível de concordância total,
resultando num coeficiente de concordância total de 0,80.
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O coeficiente de concordância parcial de 0,10 foi formado pelas questões D14
(Os conjuntos de dados são publicados o mais rápido possível preservando seu
valor?) e D18 (Os conjuntos de dados não sofrem controle exclusivo por parte de
alguma entidade ou organização?).
O coeficiente de discordância de 0,10 foi observado nas questões D5 (Os
conjuntos de dados possuem nome e e-mail do setor responsável?) e D13 (Os
conjuntos de dados são apresentados, tal como se encontram em suas fontes
originais, expressando o maior nível possível de granularidade, sem agregação ou
modificação?). No caso da questão D5, as respostas indicaram o não cumprimento
da Instrução Normativa que instituiu a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos
(MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, 2012) que
recomenda a inclusão de nome e e-mail do setor responsável pela informação. A
questão D13 expõe a não observância da orientação do Manual dos Dados Abertos
(WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, 2011b) no tocante aos dados sumarizados, pois
neste caso, revela-se que a maioria dos dados abertos da Previdência Social,
presentes no site dados.gov.br, se encontra de maneira agregada e sumarizada
representando dados estatísticos.

4.2 DIMENSÃO TRANSPARÊNCIA
Esta dimensão é composta por cinco subdimensões contendo 49 questões,
distribuídas da seguinte maneira: Usabilidade (15), Acessibilidade (9), Informativo
(13), Entendimento (7) e Auditabilidade (5).

4.2.1 Subdimensão Usabilidade
A subdimensão representa a capacidade de uso dos Dados Abertos, sendo
composta por cinco indicadores distribuídos em 15 questões, conforme apresentado
na Tabela 6.
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Tabela 6 – Coeficiente de concordância da subdimensão Usabilidade
Indicador

Amigabilidade

Item

Site

Site

Intuitividade
Conjuntos
de Dados

Uniformidade

Conjuntos
de Dados

Site
Compreenssibilidade
Conjuntos
de Dados

Questão
U1 - Oferece assistentes
para orientar os principais
processos?
U2 – No caso de haver
interrupção por
problemas, permite-se
retornar ao ponto onde foi
parado?
U4 – Está organizado de
forma lógica?
U5 – Está organizado de
maneira adequada?
U8 - Existe uma
sequência lógica ou
passos bem definidos
para a realização da
consulta?
U9 - Os nomes indicam
claramente a que se
referem?
U10 – Os mais relevantes
podem ser acessados
logo na página principal
do site?
U12 - Apresentam
descrição dos seus
objetivos?
U13 - Possuem
glossário/léxico/ontologia
com a definição dos seus
termos?
U14 - Utilizam um padrão
de descrição?
U3 - Você não teve
dúvidas de como
proceder, em um primeiro
momento, para efetuar a
consulta desejada?
U7 - A linguagem e o
vocabulário utilizados
estão de acordo com o
domínio do problema?

C

D

NO

Nível de
Concordância

5

12

2

Discordância

3

5

11

Discordância

15

4

-

Total

14

5

-

Total

12

6

1

Total

19

-

-

Total

14

3

2

Total

16

2

1

Total

14

1

4

Total

18

-

1

Total

11

8

-

Parcial

19

-

-

Total

(Continua)
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(Conclusão)
Indicador

Item

Conjuntos
de Dados
Simplicidade

Site

Questão
U11 - Usando poucas
ações, é possível realizar
a consulta?
U15 - Descreva sua
primeira impressão ao
acessar os conjuntos de
dados?
U6 - Descreva sua
primeira impressão em
relação ao site?

C

D

NO

Nível de
Concordância

18

1

-

Total

12

3

4

Total

12

2

5

Total

Coeficiente de Concordância: Total – 0,81; Parcial – 0,06; Discordância – 0,13
Legenda: C – Concorda; D – Discorda; NA – Nenhuma das anteriores.
Fonte: O autor (2017).

As questões dos indicadores Intuitividade (5), Uniformidade (3) e Simplicidade
(3) apresentaram nível de concordância total, tanto para o site, quanto para os
conjuntos de dados, gerando um coeficiente de concordância total de 0,81, que indica
facilidade no uso sem aprendizado prévio, existência de padrões e ausência de
dificuldades ou obstáculos para sua utilização. A questão U6 (Descreva sua primeira
impressão em relação ao site) recebeu 12 respostas positivas, sendo que as mais
relevantes estão listadas a seguir:
Avaliação II: “A primeira impressão é boa, mas senti falta de ajudas. Não tive
muito problema na navegação, mas acho que uma pessoa sem conhecimento de
informática ficará um pouco perdida“.
Publicação de Dados I: “O site é um CKAN bastante básico e, como tal, não
apresenta grandes dificuldades para quem já tem alguma experiência prática com este
tipo de ambiente. No entanto, este fato também é uma limitante, pois são necessárias
muitas outras ferramentas para se conseguir usar os dados de forma mais completa,
por exemplo: ferramentas de visualização, ferramentas de depuração de dados,
ferramentas de análise, ferramentas de combinação de dados e outras.”
Tecnologia da Informação I: “Em um primeiro momento, o site se apresentou
confuso, de difícil visualização inicial. Como este é um portal para que todos os
cidadãos possam acessar informações públicas, apresenta-se mal estruturado.”
Publicação de Dados III: “Impressão muito positiva pela organização do portal
e pela integração dos conjuntos de dados da Previdência Social com o restante dos
temas.”
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Ainda de acordo com os resultados da Tabela 6, nota-se uma divisão de
opiniões dos especialistas na questão U3 (Você teve dúvidas de como proceder, em
um primeiro momento, no site, para efetuar a consulta desejada?), gerando assim o
coeficiente de concordância parcial de 0,06. O coeficiente de discordância de 0,13 foi
composto pelas questões U1 (O site oferece assistentes para orientar os principais
processos?) e U2 (No caso de haver interrupção por problemas, o site permite retornar
ao ponto onde foi parado?), sendo que a primeira demonstrou a inexistência de
assistentes para facilitar o seu uso e a segunda indicou, que a maioria dos
especialistas, não encontrou a possibilidade de retorno ao ponto de origem, no caso
de interrupção do processo de consulta.
Após a análise das respostas, ficou evidente que, apesar de a maioria dos
especialistas descreverem sua primeira impressão em relação ao site como positiva,
o aproveitamento é melhor para usuários com mais experiência em informática, pois
não existem facilitadores como ajuda ou passo-a-passo para facilitar o seu uso.
Os especialistas, por meio da questão U15 (Descreva sua primeira impressão
ao acessar os conjuntos de dados), revelaram um nível de concordância total (12),
mas ressaltam por meio das suas respostas que não existe preocupação no quê e
para quem publicar. As principais respostas para essa questão são apresentadas:
Avaliação II: “Impressão positiva, não conhecia o portal e achei bastante
interessante e principalmente útil.”
Avaliação III: “Fica claro que o acesso não é trivial para um usuário que não
tem conhecimento de TI ou que não costuma utilizar acesso a sites de busca. O
formato de obtenção dos dados não é óbvio, necessitando de, num modo geral, um
período de aprendizado para buscar o que se deseja.”
Comunicação I: “Vasto volume de informação, exposto a partir de números e
letras. Grande parte da informação disponibilizada não tem significado para o usuário
comum. A esse usuário importa a informação objetiva, concreta e, ainda, organizada
segundo o critério da utilidade da informação. Sendo assim, ao usuário importa situar
o Estado, o Município, o número da Agência da Previdência Social, o nome da agência
e o seu endereço, telefone de contato. Considerando, entretanto, que o dado
veiculado é um dado primário e sua função se cumpre junto a público especializado,
caberia mantê-lo e desenhar um novo formato de modo a atender às necessidades
específicas do público em geral.”
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Negócios III: “A primeira impressão é que algumas organizações se
preocuparam em gerar conteúdo sem muita preocupação com a usabilidade dos
dados, nem a necessidade de atualização dos conteúdos. Então nos deparamos com
dados defasados e, em sua grande maioria, agregados sem possibilidade de
evoluirmos no detalhamento das informações.”
Publicação de Dados I: “Os conjuntos apresentam dados agregados e por este
motivo, de interesse estatístico. Não estão disponíveis os dados originais, atômicos,
que gerarão as agregações. Desta forma, são úteis para quem busca informações
estatísticas, mas não para quem quer fazer análises a partir dos dados de origem.”
Como houve um coeficiente de concordância total de 0,81, evidencia-se que a
subdimensão Usabilidade é considerada pelos Dados Abertos da Previdência.

4.2.2 Subdimensão Acessibilidade
Esta subdimensão representa a capacidade de obtenção e é composta por sete
indicadores e nove questões, de acordo com o exposto na Tabela 7.
Tabela 7 – Coeficiente de concordância da subdimensão Acessibilidade
Indicador

Desempenho

Operabilidade

Portabilidade

Item

Questão

A3 - O tempo de espera
para realizar downloads
Site
dos conjuntos de dados
no site é adequado?
A5 - O tempo de resposta
Conjuntos
é adequado ao clicar em
de Dados
um link?
A1 - Oferece um passo-apasso da consulta aos
conjuntos de dados
Site
A2 - A navegabilidade
proposta facilita a consulta
aos conjuntos de dados?
A7 - Podem ser
acessados por diferentes
browsers (Google
Conjuntos Chrome, Firefox, Safari ou
de Dados outros)?
A8 - É possível salvá-los
utilizando diferentes
formatos?

C

D

NA

Nível de
Concordância

18

1

-

Total

18

1

-

Total

3

12

4

Discordância

13

6

-

Total

16

2

1

Total

18

-

1

Total

(Continua)
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(Conclusão)
Indicador

Item

Divulgação

Site

Disponibilidade

Conjuntos
de Dados

Divulgação

Conjuntos
de Dados

Questão
A4 – Existe investimento
em publicidade visando
maior divulgação?
A6 - Estão sempre
disponíveis para acesso e
uso?
A9 - Você já conhecia ou
tinha ouvido falar dos
conjuntos de dados que
estão sendo analisados?

C

D

NA

Nível de
Concordância

-

15

4

Discordância

19

-

-

Total

10

9

-

Parcial

Coeficiente de Concordância: Total – 0,67; Parcial – 0,11; Discordância – 0,22
Legenda: C – Concorda; D – Discorda; NA – Nenhuma das anteriores.
Fonte: O autor (2017).

As cinco questões dos indicadores Desempenho (2), Portabilidade (2) e
Disponibilidade (1), que compõem o coeficiente de concordância total de 0,67, indicam
que os Dados Abertos da Previdência possuem capacidade de operarem
normalmente e de serem utilizados em diversos ambientes. Também podem ser
utilizados nos momentos em que se fizer necessário.
O coeficiente de concordância parcial (0,11), representado pela questão A9
(Você já conhecia ou tinha ouvido falar dos conjuntos de dados que estão sendo
analisados?), revelou divisão de opinião entre os especialistas. Já o coeficiente de
discordância (0,22), formado pelos resultados da questão A1 (O site oferece um
passo-a-passo da consulta aos conjuntos de dados?) mostrou que a inexistência do
facilitador prejudica o acesso aos conjuntos de dados, e da questão A4 (Existe
investimento em publicidade visando maior divulgação do site?) pois a ausência de
publicidade influencia na divulgação dos Dados Abertos.

4.2.3 Subdimensão Informativo
Essa subdimensão visa avaliar a capacidade de prover informações de
qualidade e é composta por seis indicadores, utilizados em 12 questões, conforme
apresentado na Tabela 8.
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Tabela 8 – Coeficiente de concordância da subdimensão Informativo
Indicador

Item

Questão

Site

I1 - Existem definições dos
processos que podem ser
realizados?
I2 - Oferece fontes
alternativas (complementares)
caso o usuário deseje saber
mais detalhes sobre um
determinado conjunto de
dados?
I3 – Disponibiliza acesso às
políticas de dados abertos
utilizadas?

Clareza

Conjuntos
de Dados

Acurácia

Conjuntos
de Dados

Atualidade

Conjuntos
de Dados

Completeza

Conjuntos
de Dados

Corretude
Integridade

Conjuntos
de Dados
Conjuntos
de Dados

Nível de
Concordância

C

D NO

9

4

6

Parcial

12

4

3

Total

12

2

5

Total

I8 - Existe lógica na
organização?

16

3

-

Total

I12 - O vocabulário utilizado
por eles é intuitivo?

17

2

-

Total

I13 - O vocabulário utilizado
por eles é natural?

18

1

-

Total

I4 - Inexiste ambiguidade?

13

2

4

Total

I5 - Inexiste redundância?

12

2

5

Total

I6 - Representam a sua
definição?

17

2

-

Total

I7 - São atuais?

15

3

1

Total

14

2

3

Total

14

2

3

Total

16

2

1

Total

I9 - Apresentam as
informações necessárias para
atingir os seus objetivos?
I10 – Apresentam inexistência
de erro?
I11 - São oferecidos de forma
imparcial?

Coeficiente de Concordância: Total – 0,90; Parcial – 0,10
Legenda: C – Concorda; D – Discorda; NA – Nenhuma das anteriores
Fonte: O autor (2017).

O expressivo coeficiente de concordância total de 0,90 foi gerado a partir das
respostas às 11 questões, sendo que a única exceção foi representada pela questão
I1 (Existem definições dos processos que podem ser realizados no site?), na qual foi
observado um coeficiente de concordância parcial de 0,10.
Com base nesse resultado, fica claro que os dados abertos da Previdência
Social possuem capacidade de prover informações de qualidade.
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4.2.4 Subdimensão Entendimento
Esta subdimensão representa a capacidade de alcançar o significado e o
sentido de algo; é formada por cinco indicadores aos quais correspondem sete
questões, de acordo com o expresso na Tabela 9.
Tabela 9 – Coeficiente de concordância da subdimensão Entendimento
Indicador

Item

Conjuntos
de Dados

Compositividade

Site

Concisão

Site

Divisibilidade

Conjuntos
de Dados

Dependência

Site

Questão
E5 - Oferecem
mecanismos para
compor uma nova
informação a partir
deles?
E6 – Há facilidade de
entendimento?
E1 - Quando é
necessária uma
determinada informação
ou operação, é
oferecido suporte para
obtê-la sem ter que
recorrer a outro site?
E2 – É oferecida uma
forma de ver apenas o
que é desejado?
E3 - Permite resumir os
conjuntos de dados
apresentados?
E7 - É possível detalhar
os seus componentes?
E4 - Possibilitam
relacionar os conjuntos
de dados?

C

D

NA

Nível de
Concordância

8

7

4

Discordância

14

4

1

Total

12

3

4

Total

14

5

-

Total

7

5

7

Discordância

7

5

7

Discordância

7

6

6

Discordância

Coeficiente de Concordância: Total – 0,42; Discordância – 0,58
Legenda: C – Concorda; D – Discorda; NA – Nenhuma das anteriores.
Fonte: O autor (2017).

O coeficiente de concordância total de 0,42 foi produzido a partir das respostas
dadas às questões E6 (Há facilidade de entendimento nos conjuntos dos dados?), E1
(Quando é necessária uma determinada informação ou operação, é oferecido suporte
para obtê-la no próprio site sem ter que recorrer a outro?) e E2 (É oferecida uma forma
de ver apenas o que é desejado no site?).
As outras quatro questões que compõem a subdimensão mostraram um
coeficiente de discordância de 0,58: (a) a compositividade dos conjuntos de dados foi
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medida por meio da questão E5 (Os conjuntos de dados oferecem mecanismos para
compor uma nova informação a partir deles?); (b) a Concisão do Site, pela questão
E3 (O Site permite resumir os conjuntos de dados apresentados?); (c) a Divisibilidade,
por meio da questão E7 (É possível detalhar os componentes dos conjuntos de
dados?); e (d) a Dependência, pela questão E4 (O site possibilita relacionar os
conjuntos de dados?).
Ressalta-se que as respostas dos especialistas podem ter sido influenciadas
pelo fato de a maioria dos dados abertos, publicados pela Previdência Social,
apresentarem características de dados estatísticos sumarizados e, sendo assim, não
permitem verificar o atendimento aos indicadores.

4.2.5 Subdimensão Auditabilidade
A Auditabilidade representa a capacidade de se realizar exame analítico sobre
algo a ser avaliado; é um dos requisitos do conceito de Transparência. A Tabela 10
apresenta as cinco questões utilizadas para avaliar essa subdimensão.
Tabela 10 – Coeficiente de concordância da subdimensão Auditabilidade
Indicador

Item

Questão
T1 - Oferece ajuda
online ou manual?

Site
Explicável
Conjuntos
de Dados
Rastreabilidade

Conjuntos
de Dados

Verificabilidade

Conjuntos
de Dados

T2 – Esclarece sobre
dúvidas frequentes
(Frequently Asked
Questions - FAQ)?
T3 - Oferecem ajuda
online ou manual?
T4 - Explicitam as fontes
das informações
apresentadas?
T5 - Existem formas de
se legitimar os dados
oferecidos?

C

D

NA

Nível de
Concordância

4

13

2

Discordância

17

1

1

Total

3

13

3

Discordância

18

-

1

Total

13

3

3

Total

Coeficiente de Concordância: Total = 0,60; Discordância = 0,40
Legenda: C – Concorda; D – Discorda; NA – Nenhuma das anteriores.
Fonte: O autor (2017).

Os resultados apresentados mostram que o coeficiente de concordância total
(0,60) foi composto a partir das respostas dadas às questões T2 (Esclarece sobre
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dúvidas frequentes Frequently Asked Questions - FAQ?), T4 (Os conjuntos de dados
explicitam as fontes das informações apresentadas?) e T5 (Existem formas de se
legitimar os conjuntos de dados oferecidos?). Ao apurar as justificativas à questão T5,
registradas pelos especialistas, computaram-se 13 justificativas consideradas
positivas e quatro negativas. Um especialista não elaborou justificativa para sua
resposta e outro registrou observação improcedente. Em seguida, são apresentadas
as justificativas mais relevantes expressadas:
Avaliação I: “Não. O cidadão espera não haver necessidade de legitimar os
dados porque espera que os mesmos já sejam legítimos e que sua inviolabilidade seja
garantida constitucionalmente.”
Negócios II: “O site, por ser oriundo de instituição pública, por si próprio já
possui a legitimidade necessária. Por outro lado, as informações disponibilizadas
podem ser verificadas em outros sites apontados.”
Publicação de Dados I: “Os dados são oferecidos no formato aberto, conforme
é feito em outros portais de dados abertos governamentais. Por serem dados abertos,
não são apresentados mecanismos de legitimação.”
As questões T1 e T3 computaram um coeficiente de discordância (0,40), sendo
que ambas versam sobre a existência de ajuda online ou de manual, no que se refere
ao site e aos conjuntos de dados. Cabe ressaltar que não sendo uma diretriz ou boa
prática, imposta por meio das publicações, que norteiam os dados abertos do Governo
Federal, a utilização de ajuda online ou de manual, é facultativa para o site e para os
conjuntos de dados, desde que compatível com a estrutura do site dados.gov.br.

4.2.6 Resultados consolidados da dimensão Transparência
No estudo, a dimensão Transparência foi desdobrada em cinco subdimensões
(Tabelas 6, 7, 8, 9 e 10), sendo que cada uma delas foi avaliada por meio de questões.
O coeficiente geral de concordância, obtido pela média dos índices de concordância
total relativos à cada subdimensão, é apresentado na Tabela 11.
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Tabela 11 – Coeficiente geral de concordância da dimensão Transparência
Subdimensão

Coeficiente de Concordância Total

Usabilidade

0,81

Acessibilidade

0,67

Informativo

0,90

Entendimento

0,42

Auditabilidade

0,60

Coeficiente Geral de Concordância

0,68

Fonte: O autor (2017).

Os resultados mostram que a subdimensão Usabilidade (0,81) não atingiu
completamente o coeficiente máximo (1,00) devido à inexistência de assistentes para
facilitar o seu uso; à impossibilidade de retornar ao ponto de origem, no caso de haver
interrupção do processo de consulta; e à divisão de opiniões dos especialistas que,
em um primeiro momento, evidenciaram dúvidas sobre como proceder para efetuar a
consulta desejada.
Outras subdimensões que não atingiram completamente o coeficiente máximo
foram Acessibilidade, Informativo e Auditabilidade. No caso da Acessibilidade (0,67),
foi devido ao fato de não possuir um passo-a-passo, para auxiliar a navegação pelo
site, e de não haver publicidade dos Dados Abertos, prejudicando divulgação deles
para a sociedade. O terceiro aspecto que contribui para o resultado foi a divisão de
opiniões dos especialistas quanto ao conhecimento dos conjuntos de dados. No caso
da subdimensão Informativo (0,90), devido à dispersão das opiniões especialistas em
torno da questão I1 (Existem definições dos processos que podem ser realizados?),
que versa sobre a Clareza do Site. E, no da Auditabilidade (0,60), não foi observado
ajuda online ou manual, tanto para o site quanto para os conjuntos de dados,
facilidades que não estão previstas nas Diretrizes dos Dados Abertos.
Houve forte influência negativa no resultado da dimensão Transparência, em
consequência do insatisfatório coeficiente de concordância alcançado pela
subdimensão Entendimento (0,42), o que, por sua vez, teve origem na impossibilidade
de se compor, decompor, resumir e identificar as partes integrantes dos dados, pois,
a maioria dos conjuntos analisados, eram dados estatísticos.
A média de concordância total de 0,68 revelou a presença parcial de
Transparência nos Dados Abertos da Previdência Social.

54

4.3 DIMENSÃO UTILIDADE DA INFORMAÇÃO
A dimensão Utilidade da Informação visa que os dados disponíveis sejam úteis
ao cidadão e procura saber se necessita de outros dados. Foi referida por duas
questões, conforme mostrado na Tabela 12.
Tabela 12 – Coeficiente de concordância da dimensão Utilidade da Informação
para os conjuntos de dados
Questão

C

Nível de
Concordância

D NA

L1 - Os conjuntos de dados analisados são
18
relevantes?

1

-

Total

L2 - Os conjuntos de dados analisados suprem as
13
necessidades de informação?

4

2

Total

Coeficiente de Concordância = 1,00
Legenda: C – Concorda; D – Discorda; NA – Nenhuma das anteriores.
Fonte: O autor (2017).

O resultado da questão L1 (Os conjuntos de dados analisados são
relevantes?) mostrou que 18 respondentes concordaram que os conjuntos de dados
analisados são relevantes.
Em complementação à questão L1, o Gráfico 2 ilustra que foram apresentadas
18 justificativas positivas para as respostas dos especialistas, reafirmando a
relevância dos conjuntos de dados disponíveis.
Gráfico 2 – Questão L1 - Nível de Concordância por Área de Especialidade

Publicação de dados
Comunicação

3
1

Políticas Públicas

3

Avaliação

2

1

Seguridade

3

Negócios

3

TI

3
Positivo

Fonte: O autor (2017).

Negativo

Observação
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As justificativas mais relevantes para as respostas são destacadas em seguida:
Avaliação III: “As informações são extensas, mas limitadas em seu teor.
Poderiam abrir um leque maior de opções de consulta, colocando inclusive o artifício
de o usuário montar suas consultas em tempo real através de parâmetros definidos.”
Comunicação I: “Sim. Porque são úteis e de interesse da sociedade para fins
diversos.”
Negócios I: “Para o trabalho de Previdência Social é de grande valia. ”
Negócios II: “São informações pertinentes, que trazem informações úteis.”
Publicação de Dados III: “São relevantes para aquelas pessoas interessadas
nos temas de Previdência Social. Não é um assunto de trânsito fácil na sociedade
brasileira. A discussão da reforma talvez permita que este interesse aumente.”
Na questão L2 (Os conjuntos de dados analisados suprem as necessidades de
informação?), 13 especialistas expressaram opiniões positivas, seis registraram
comentários não procedentes.
O Gráfico 3 apresenta as justificativas expressas pelos especialistas de cada
área.
Gráfico 3 – Questão L2 - Nível de Concordância por Área de Especialidade

Publicação de dados

3

Comunicação

1

Políticas Públicas

1

Avaliação
Seguridade

2
2

1

1

Negócios

2
2

TI

1
3

Positivo

Negativo

Observação

Fonte: O autor (2017).

As áreas que mais expressaram a justificativa positiva foram: Tecnologia da
Informação (3) e Publicação de Dados (3), o que levou a refletir se isto não se decorreu
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principalmente ao fato de os especialistas terem mais familiaridade com bases de
dados. Destacam-se as justificativas mais relevantes expressadas.
Políticas Públicas III: “No meu caso, supriu, porém não posso afirmar que todas
as informações necessárias a outras demandas serão atendidas pelos dados
fornecidos.”
Publicação de Dados III: “Os conjuntos de dados analisados representam uma
visão inicial da Previdência Social; existem outros conjuntos que poderiam ser
disponibilizados, se houvesse manifesto interesse da sociedade.”
Comunicação I: “Sim; atendem aquilo a que se propõem.”

4.4 SÍNTESE DOS RESULTADOS DO ESTUDO
Nesta seção apresentam-se os resultados gerais da avaliação de acordo com
o exposto na Tabela 13.
Tabela 13 – Resultados consolidados
Dimensão
Coeficiente de Concordância Total
Diretrizes
0,80
Transparência
0,68
Utilidade da Informação
1,00
Média
0,82
Fonte: O autor (2017).

O coeficiente de concordância total de 0,80, relativo à dimensão Diretrizes,
sinalizou discordância somente em duas questões.

A primeira questão D5 (Os

conjuntos de dados possuem nome e e-mail do setor responsável?) expressa que os
Dados Abertos não contemplam o cumprimento da Instrução Normativa que instituiu
a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, 2012). A segunda questão D13 (Os conjuntos de
dados são apresentados, tal como se encontram em suas fontes originais,
expressando o maior nível possível de granularidade, sem agregação ou
modificação?) expõe a não observância da orientação do Manual dos Dados Abertos
(WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, 2011b) no tocante aos dados sumarizados,
pois, neste caso, revela-se que a maioria dos dados abertos da Previdência Social,
presentes no site dados.gov.br, encontram-se de maneira agregada e sumarizada em
virtude de serem dados estatísticos.
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O coeficiente de concordância total de 0,68 foi apurado na dimensão
Transparência, revelando diversas deficiências: (a) inexistência de uma facilidade de
passo-a-passo para auxiliar a navegação pelo site; (b) inexistência de ajuda online ou
de manual, tanto para o site quanto para os conjuntos de dados, embora estas
facilidades não estejam previstas nas Diretrizes e; (c) inexistência de assistentes para
facilitar o seu uso; (d) inexistência de publicidade prejudicando a divulgação dos
Dados Abertos; (e) impossibilidade de retornar ao ponto de origem, no caso de
interrupção do processo de consulta; (f) divisão das opiniões dos especialistas quanto
ao conhecimento acerca dos conjuntos de dados, a partir da existência de dúvidas em
relação: às formas de proceder, em um primeiro momento, para efetuar a consulta
desejada aos conjuntos de dados; às definições dos processos que podem ser
realizados no site, abordados pela questão I1; à impossibilidade de se compor,
decompor, resumir e identificar partes dos conjuntos de dados, pois a maioria deles
representam dados estatísticos. Essa baixa granularidade reafirma o coeficiente de
discordância (0,10), apurado na dimensão Diretrizes, a partir da questão D13 (Os
conjuntos de dados são apresentados, tal como se encontram em suas fontes
originais, expressando o maior nível possível de granularidade, sem agregação ou
modificação?).
O coeficiente de concordância total de 1,00, referente à dimensão Utilidade da
Informação, revelou que a maioria dos especialistas considera os conjuntos de dados
relevantes e afirma que suprem as necessidades de informação acerca da
Previdência Social. No entanto, por meio das justificativas apresentadas pelos
especialistas, percebe-se a existência de grande interesse, por parte desses
cidadãos, que novos conjuntos de dados sejam ofertados, ampliando os Dados
Abertos publicados pela Previdência Social.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse capítulo, tratou-se das considerações finais, sendo constituído da
exposição das conclusões e recomendações construídas com base nos resultados
alcançados pela avaliação realizada acerca do objeto deste estudo avaliativo.

5.1 CONCLUSÕES
A resposta à primeira questão avaliativa, “Em que medida as diretrizes sobre a
publicação dos dados abertos são cumpridas pela Previdência Social? ”, foi construída
a partir do coeficiente de 0,80, apurado com base nas respostas dadas pelos
especialistas consultados. A Previdência Social não apenas cumpre as leis e as
normas estipuladas para a publicação dos conjuntos de dados abertos, como também
aplica as boas práticas. As poucas fragilidades apuradas se devem, principalmente:
(a) a não observância da Instrução Normativa, que Instituiu a Infraestrutura Nacional
de Dados Abertos, que recomenda a inclusão de nome e e-mail do setor responsável
pela informação; e (b) a baixa granularidade dos conjuntos de dados, que contraria a
orientação do Manual dos Dados Abertos, da World Wide Web Consortium, para os
conjuntos de dados sumarizados.
Quanto à segunda questão avaliativa que questionou “Em que medida os dados
abertos expressam grau de Transparência?”, o coeficiente de concordância total, no
valor de 0,68, sinalizou algumas deficiências:
a) inexistência da facilidade de passo-a-passo, para auxiliar a navegação pelo
site;
b) inexistência de ajuda online ou de manual, tanto para o site quanto para os
conjuntos de dados, cabendo observar que estas facilidades não estão previstas nas
Diretrizes, sendo portanto facultativas e afins à estrutura do site;
c) inexistência de assistentes, para facilitar o uso do site;
d) inexistência de publicidade prejudicando a divulgação dos Dados Abertos;
e) impossibilidade de retornar ao ponto de origem, no caso de interrupção do
processo de consulta aos conjuntos de dados;
f) existência de dúvidas acerca de como proceder, em um primeiro momento,
para efetuar a consulta desejada, além de dúvidas referentes aos processos que
podem ser realizados;
g) impossibilidade de se compor, decompor, resumir e identificar partes, pois a
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maioria dos conjuntos de dados analisados representam dados estatísticos. Esse fato
indica baixa granularidade e reafirma o coeficiente de discordância (0,10), apurado na
dimensão Diretrizes.
Em relação à terceira e última questão avaliativa, que procurou elucidar “ Em
que medida os dados abertos da Previdência Social suprem as necessidades de
informação?”, verificou-se que os dados abertos publicados são relevantes e
satisfazem às necessidades de informação dos cidadãos, tendo por base o julgamento
realizado pelos especialistas. Por meio das justificativas, também se observou que
seria importante a inclusão de outros conjuntos de dados da Previdência Social, como,
por exemplo, mais informações referentes aos pontos de atendimento (serviços
prestados, horário de funcionamento e outros).

5.2 RECOMENDAÇÕES
Em face dos resultados obtidos neste estudo e das conclusões estabelecidas,
sugere-se, a título de contribuição, que sejam feitas algumas modificações nos Dados
Abertos da Previdência Social.
Para melhorar o acesso dos usuários ao site dados.gov.br, recomenda-se:
a) Reformular as telas e o catálogo dos conjuntos de dados, adequando as
publicações ao tipo de usuário, pois, segundo opiniões dos especialistas, embora
muitos deles não possuam expertise nem em informática, nem em dados abertos,
querem acessar, ao menos, aos conjuntos de dados mais comuns e de fácil
entendimento. Para os demais usuários, poderiam ser disponibilizados todos os
conjuntos de dados já existentes, a exemplo de dados simples, dados estatísticos,
dados com coordenadas geográficas.
b) Ampliar a divulgação sobre Dados Abertos nos sites governamentais,
indicando caminho de acesso e relevância dos dados catalogados.
c) Incluir as facilidades de passo-a-passo e de ajuda online para auxiliar a
navegação do cidadão pelo site, esclarecendo possíveis dúvidas.
Para aprimorar a qualidade dos Conjuntos de Dados, recomenda-se:
a) Publicar mais Dados Abertos sem agregação e, havendo agrupamento,
informar os critérios aplicados.
b) Monitorar os conjuntos menos acessados, estabelecendo a rotina de
exclusão de conjuntos de dados não relevantes, de maneira a priorizar a qualidade do
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catálogo publicado. Para isto, torna-se necessário analisar as estatísticas dos
servidores de páginas de Internet utilizando-se de ferramentas como a AWStats.
Para ampliar a Transparência Ativa entre o cidadão e o Estado, recomenda-se:
a) Enfatizar, por meio de banner ou outro recurso visual, que o cidadão tem o
direito de solicitar mais dados, por meio do Sistema de Informações ao Cidadão (eSIC), instituído pela Lei de Acesso à Informação (BRASIL, 2011) e presente no rodapé
dos sites governamentais.
b) Transformar, se possível, os dados solicitados pelos cidadãos, por meio do
Sistema de Informações ao Cidadão (e-SIC), em novos conjuntos de dados abertos.
c) Incluir o contato do responsável pela publicação de cada conjunto de dados,
a fim de que haja interação entre o cidadão e o Governo.
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APÊNDICE A - Instrumento utilizado para coleta de dados
Dados Abertos da Previdência Social: um estudo avaliativo

Prezado(a) Especialista,
Este instrumento integra a minha dissertação no Curso de Mestrado
Profissional em Avaliação, da Faculdade Cesgranrio. Por sua experiência e
conhecimento, venho convidá-lo a participar de um painel de Especialistas que
avaliarão os dados abertos da Previdência Social, disponíveis no Portal dados.gov.br.
Para facilitar a sua análise sobre os conjuntos de dados, sugiro que avalie
aqueles designados no Portal como sendo os mais relevantes e acessados.
Para encontrar os conjuntos de dados da Previdência Social, acesse o Portal e
no campo de pesquisa da tela inicial informe no campo de pesquisa da tela inicial,
“Previdência Social” e clique em Pesquisar. A seguir, para filtrar os conjuntos de dados
disponíveis clique em Organizações – Previdência Social.
O resultado desta avaliação, que expressará a opinião de painel de
especialistas, será colocado à disposição dos Ministérios da Previdência, e do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, com o objetivo de contribuir para o
aprimoramento da disponibilização dos dados abertos governamentais no Brasil. Por
isso, é muito importante contar com a sua colaboração, que será anônima.
Peço que responda ao instrumento da forma mais completa possível e o
devolva em um prazo máximo de sete dias úteis.
Conto com a sua colaboração!

Douglas Gomes de Oliveira
mestrado.douglasgoliveira@gmail.com
Tel: (24) 98104-1211
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INSTRUMENTO AVALIADOR DOS DADOS ABERTOS DA PREVIDÊNCIA
PERFIL DO RESPONDENTE
Assinale com um "x" a opção selecionada:

Gênero:

Masculino

Feminino

Nível de
Escolaridade:
Médio
Superior completo
Superior com Especialização
Mestrado
Doutorado

Especialidade:
Tecnologia da Informação
Negócios
Seguridade
Avaliação
Políticas Públicas
Comunicação
Publicação de dados no portal dados.gov.br
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AVALIAÇÃO DE DADOS ABERTOS
Assinale com um "x" a opção selecionada:

DIRETRIZES

Os conjuntos de dados:
D1 - Possuem nome ou título?

D2 - Apresentam descrição sucinta?

D3 - Têm etiquetas (palavras-chave)?

D4 - Incluem assuntos relacionados ao Vocabulário Controlado do
Governo Eletrônico (VCGE3)?
O VCGE é um vocabulário controlado para indexar informações
(documentos, bases de dados, sites e outros) no governo federal e pode
ser acessado no endereço https://www.governoeletronico.gov.br/eixos-deatuacao/governo/interoperabilidade/vocabulario-controlado-do-governoeletronico-vcge
D5 - Possuem nome e e-mail do setor responsável?

D6 - Declaram a periodicidade da atualização?

D7 - Comunicam seu escopo temporal (diário, mensal, bimestral, anual
etc.)?
D8 - Informam seu escopo geopolítico (cidade, estado ou região)?

D9 - Estão disponíveis por inteiro e por um custo razoável de reprodução,
por meio de download na Internet e num formato conveniente e
modificável?
D10 - Podem ser reutilizados e redistribuídos, além de cruzados com
outros dados?
D11 – Podem ser usados, reutilizados e redistribuídos, sem que haja
discriminação de áreas de atuação, pessoas ou grupos?
D12 – Estão sujeitos a algum tipo de restrição de privacidade ou
segurança?

Sim

Não

Não se
aplica
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DIRETRIZES

Os conjuntos de dados:
Sim
D13 - São apresentados, tal como se encontram em suas fontes originais,
expressando o maior nível possível de granularidade, sem agregação ou
modificação?
D14 - São publicados o mais rápido possível preservando seu valor?

D15 - São disponibilizados para a maior quantidade possível de pessoas,
atendendo aos mais diferentes propósitos?
D16 - Estão estruturados de maneira a possibilitar o seu processamento
automático?
D17 - Estão disponíveis para qualquer pessoa, sem necessidade de
cadastro ou qualquer outro procedimento que impeça o acesso?
D18 – São independentes de controle exclusivo por parte de alguma
entidade ou organização?
D19 – Os conjuntos de dados não estão submetidos a patentes, marcas
registradas ou regulações de segredo industrial?

Não

Não
observado
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ACESSIBILIDADE

O site:
Sim

Não

Não
observado

Sim

Não

Não
observado

A1 - Oferece um passo-a-passo da consulta aos conjuntos de dados

A2 - A navegabilidade proposta facilita a consulta aos conjuntos de dados?

A3 - O tempo de espera para realizar downloads dos conjuntos de dados no
site é adequado?
A4 – Existe investimento em publicidade visando maior divulgação?

Os conjuntos de dados:

A5 - O tempo de resposta é adequado ao clicar em um link?

A6 - Estão sempre disponíveis para acesso e uso?

A7 - Podem ser acessados por diferentes browsers (Google Chrome,
Firefox, Safari ou outros)?
A8 - É possível salvá-los utilizando diferentes formatos?

A9 - Você já conhecia ou tinha ouvido falar dos conjuntos de dados que
estão sendo analisados?
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USABILIDADE

O site:

Sim

Não

Não
observado

U1 - Oferece assistentes para orientar os principais processos?
U2 – No caso de haver interrupção por problemas, permite-se retornar ao
ponto onde foi parado?
U3 - Você não teve dúvidas de como proceder, em um primeiro momento,
para efetuar a consulta desejada?
U4 – Está organizado de forma lógica?
U5 – Está organizado de maneira adequada?

U6 - Descreva sua primeira impressão em relação ao site:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Os conjuntos de dados:
U7 - A linguagem e o vocabulário utilizados estão de acordo com o domínio
do problema?
U8 - Existe uma sequência lógica ou passos bem definidos para a
realização da consulta?
U9 - Os nomes dos conjuntos de dados indicam claramente a que se
referem?

Sim

Não

Não
observado
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USABILIDADE

Os conjuntos de dados:

Sim

Não

Não
observado

U10 – Os mais relevantes podem ser acessados logo na página principal?

U11 - Usando poucas ações, é possível realizar a consulta?

U12 - Apresentam descrição dos seus objetivos?

U13 - Possuem glossário/léxico/ontologia com a definição dos seus termos?

U14 - Utilizam um padrão de descrição?

U15 - Descreva sua primeira impressão ao acessar os conjuntos de dados:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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INFORMATIVO

O site:

Sim

Não

Não
observado

Sim

Não

Não
observado

I1 - Existem definições dos processos que podem ser realizados?

I2 - Oferece fontes alternativas (complementares) caso o usuário deseje
saber mais detalhes sobre um determinado conjunto de dados?
I3 – Disponibiliza acesso às políticas de dados abertos utilizadas?

Os conjuntos de dados:
I4 - Inexiste ambiguidade?

I5 - Inexiste redundância?

I6 - Representam a sua definição?

I7 - São atuais?

I8 - Existe lógica na organização?

I9 - Apresentam as informações necessárias para atingir os seus
objetivos?
I10 – Não apresentam erro?

I11 - São oferecidos de forma imparcial?

I12 - O vocabulário utilizado por eles é intuitivo?
I13 - O vocabulário utilizado por eles é natural?
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ENTENDIMENTO

O site:

Sim

Não

Não
observado

Sim

Não

Não
observado

E1 - Quando é necessária uma determinada informação ou operação, é
oferecido suporte para obtê-la sem ter que recorrer a outro site?
E2 – É oferecido uma forma de ver apenas o que é desejado?

E3 - Permite resumir os conjuntos de dados apresentados?

E4 - Possibilitam relacionar os conjuntos de dados?

Os conjuntos de dados:
E5 - Oferecem mecanismos para compor uma nova informação a partir
deles?
E6 - Há facilidade de entendimento?

E7 - É possível detalhar os seus componentes?
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AUDITABILIDADE

O site:

Sim

Não

Não
observado

Sim

Não

Não
observado

T1 - Oferece ajuda online ou manual?
T2 – Esclarece sobre dúvidas frequentes (Frequently Asked Questions FAQ)?

Os conjuntos de dados:
T3 - Oferecem ajuda online ou manual?

T4 - Explicitam as fontes das informações apresentadas?

T5 - Existem formas de se legitimar os dados oferecidos

Concordo totalmente
Concordo parcialmente
Não concordo, nem discordo
Discordo parcialmente
Discordo totalmente

Justifique sua opinião:
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UTILIDADE DA INFORMAÇÃO

L1 - Os conjuntos de dados analisados são relevantes

Concordo totalmente
Concordo parcialmente
Não concordo, nem discordo
Discordo parcialmente
Discordo totalmente

Justifique sua opinião:

L2 - Os conjuntos de dados analisados suprem as necessidades de informação

Concordo totalmente
Concordo parcialmente
Não concordo, nem discordo
Discordo parcialmente
Discordo totalmente

Justifique sua opinião:

