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Para que servem os dados governamentais?

Gestão Data-Driven e baseada em evidência
• Definir uma política e seu conteúdo
• Mensurar de forma oportuna e confiável a eficiência e 

efetividade das ações do governo
• Melhorar a cobertura, monitoramento, entrega e avaliação 

dos programas

Transparência e prestação de contas
• Garantir acesso responsável à informação
• Fortalecer os órgãos de controle
• Facilitar a prestação de contas aos cidadãos

Oportunidades de empreendedorismo e inovação em 
produtos e serviços públicos e privados
• Acessar dados abertos em formato legível
• Arranjos de governança colaborativa com setor privado para 

o desenho e implementação de programas públicos
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Como contribuem os dados para a transformação da gestão? 

Aumentam a qualidade da despesa
(maior informação para avaliar eficácia dos programas)

Aumentam a qualidade do ciclo de politicas públicas
(melhor capacidade de resposta e proatividade)

Aumentam a confiança dos cidadãos no governo 
(percepção que as decisões são mais justas)
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Qual deveria ser o papel do Governo?

Promover uma cultura de dados (abertura e uso), 
garantindo o uso adequado deles e protegendo a 

privacidade das pessoas
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OCDE: Do foco em acesso ao foco em reutilização dos dados...

De “incrementar acesso a informação do setor público” a “promover uma 
cultura de criação de valor e solução de problemas” (publicar com propósito)

Pilares do Índice 
OURData da OCDE
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Brasil está acima da média da OCDE no índice de dados abertos...

OURData Index 
(OCDE), América 
Latina e Caribe -

2019 
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...mas tem desafios no pilar de reutilização dos dados

Maiores 
oportunidades 
de melhoria

Apoio do Governo para a 
reutilização dos dados -

ALC (2019)
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Fonte: BID

Três eixos chave para uma abordagem integrada



1. Governança
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• Marco legal, regras de compromisso para a coleta, uso e descarte de 
dados

• Arranjos institucionais para atribuição de responsabilidades ao longo 
do ciclo da vida dos dados para garantir qualidade e uso responsável 
(privacidade e segurança)

• Adoção de padrões de dados, integração de arquitetura de sistemas e 
coordenação entre instituições e agendas

• Alguns países têm o papel do Chief Data Officer: encarregad@ de 
elaborar, propor e adaptar políticas de dados para esse ambiente em 
constante mudança 



• Comitê Central de Governança de Dados 

• Cadastro Base do Cidadão

• Padrões de Interoperabilidade

• Portal Brasileiro de Dados Abertos

• Catálogo Federal de Bases de Dados

Governo Federal: Grandes avanços em Governança de Dados
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https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-dados/comite-central-de-governanca-de-dados
http://www.dados.gov.br/
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-dados/copy_of_ManualCFBD0100.pdf


2. Talento
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• Assegurar oferta de cientistas de dados: programas de educação formal e 
aprendizado contínuo (bootcamps, cursos, capacitação, etc)

• Outros perfis profissionais necessários incluem especialistas em: 
• Compliance com LGPD
• Privacidade de dados
• Desenho de políticas baseadas em evidência
• Segurança de dados
• Aspectos tecnológicos da gestão de dados (IA, ML, etc)
• ...

• Uma estratégia de talento deve incluir o mapeio dessas profissões necessárias 
nos setores público e privado e a melhora da oferta de especialização para o 
desenvolvimento das habilidades 



ENAP: Programa de Transformação Digital



3. Uso

14

• A promoção de uso deveria incluir programas que melhorem o uso 
dos dados nos setores público, privado e com a sociedade civil

• A efetividade do uso dependerá da existência do talento humano para 
trabalhar com os dados e de um marco de governança adequado para 
o contexto do pais



Plataformas para promover o uso de dados no Governo Federal



O que outros países estão fazendo para fortalecer o uso dos 
dados governamentais?



1. Espanha: Iniciativa Aporta (2009...)

Fonte: https://datos.gob.es/es/acerca-de-la-iniciativa-aporta

https://datos.gob.es/es/acerca-de-la-iniciativa-aporta




Ferramenta de monitoramento da reutilização de dados



2. Colômbia: Empreende com Dados (2016-2018)

Fonte: https://herramientas.datos.gov.co/es/blog/con-m%C3%A1s-de-60-equipos-finaliza-
emprende-con-datos

• Assistência técnica e coaching a 
empreendedores que trabalhem com 
dados abertos do governo para gerar 
produtos web e móveis para resolver 
problemas 

• 49 soluções entregues em áreas 
como saúde, agricultura, segurança, 
mobilidade urbana, comércio…

https://herramientas.datos.gov.co/es/blog/con-m%C3%A1s-de-60-equipos-finaliza-emprende-con-datos


3. México: Labora (2016-2019)

• Assistência técnica e coaching a 
empreendedores cívicos e sociais que 
trabalhem com dados abertos do 
governo para gerar produtos web e 
móveis para resolver problemas 

• 71 soluções entregues

Fonte: https://www.labora.io/

https://www.labora.io/


4. Reino Unido: Estratégia Nacional de Dados (2019-2020)

22
Fonte: https://www.gov.uk/guidance/national-data-strategy

• Construção de uma visão coletiva para que o RU seja 
uma economia líder mundial em dados: acesso aos 
dados, confiança nos dados, e talento para sua 
gestão 

• Processo de coleta de evidência em três pilares 
(Pessoas, Governo, Economia) + consultas

• Construção de uma visão 2030

https://www.gov.uk/guidance/national-data-strategy


5. DN: Grupo Temático Data 360º (2019-2020)
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Fonte: https://leadingdigitalgovs.org/comunicacion/noticias/data-360

• Práticas de semântica, integração, 
intercâmbio, segurança, qualidade, 
talento

• Plataformas de interoperabilidade, 
arquitetura empresarial

• Como afetam os dados massivos, IoT... a 
forma em que se coletam os dados

• Direitos e ética no uso dos dados 

• Tecnologias para exploração de dados 
(data analytics, IA)

https://leadingdigitalgovs.org/comunicacion/noticias/data-360


Algumas ideias no contexto da PNME

Um Estado Moderno requer um uso moderno dos dados -
o potencial é enorme 

A agenda do uso dos dados é bem dinâmica: 
Até os países mais avançados estão repensando suas estratégias



Algumas ideias no contexto da PNME

• Talento: 
(1) Promover novas políticas de RH para atrair e reter talentos especializados
(2) Promover a especialização em gestão de dados na administração pública

• Uso: Promover mais parcerias com a sociedade civil, setor privado (PMEs), 
universidades, governos estaduais e municipais 

• Governança: Ampliar o modelo gradualmente com participação das três esferas 
de governo e outros atores

• A nível geral, considerar experiências e lições aprendidas dos governos 
estaduais, municipais, países líderes digitais e outros atores-chave
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Anexo  - Princípios da Carta Internacional de Dados Abertos

• Abertos por padrão

• Oportunos e de alta qualidade

• Acessíveis e utilizáveis 

• Comparáveis e interoperáveis

• Para melhorar a governança e participação cidadã

• Para o desenvolvimento inclusivo e a inovação    

Fonte: Carta Internacional de Dados Abertos

https://opendatacharter.net/principles/

