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Quem sou eu?

Alexandre Furtado de M. Gomes

Analista de sistemas no TJMG - Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Organizador do PydataBH

Embaixador de Inovação Cívica na Open Knowledge Brasil

https://twitter.com/xandmaga

https://www.instagram.com/xandmaga

https://github.com/xandmaga

xandmaga@outlook.com

https://twitter.com/xandmaga
https://www.instagram.com/xandmaga/
https://github.com/xandmaga
mailto:xandmaga@outlook.com
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Governo Aberto



Dados

“Dado é tudo que foi medido, coletado, relatado ou analisado, podendo ser 

visualizados através de gráficos, imagens ou outras ferramentas de análise. 

Dados como um conceito geral refere-se ao fato de que alguma informação ou 

conhecimento existente é representado ou codificado de alguma forma adequada 

para melhor uso ou processamento.”

Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Data

https://en.wikipedia.org/wiki/Data


Dados abertos

“Dados abertos são aqueles que podem ser usados, reutilizados e distribuídos 

livremente por qualquer pessoa – no máximo exigindo-se que a fonte seja citada 

ou que os dados sejam divulgados com a mesma licença.” 

The Open Definition

https://opendefinition.org/

https://opendefinition.org/


Princípios

Disponibilidade e Acesso: os dados devem estar disponíveis integralmente e seu custo 

deve se restringir ao custo de cópia, estando de preferência disponíveis para download pela 

Internet. Os dados também devem estar disponíveis em formato conveniente e passível de 

modificação.

Reutilização e Redistribuição: os dados devem estar disponíveis para reutilização, 

redistribuição e combinação com outros conjuntos de dados.

Participação Universal: todos devem ser capazes de usar, reutilizar e distribuir sem 

qualquer discriminação contra pessoas, grupos ou relativos a campos de ação (tais como 

apenas para fins não-lucrativos ou educacionais).

https://opendefinition.org/

https://opendefinition.org/


Como distribuir os dados?

“Os dados devem ser razoavelmente estruturados para permitir o processamento 

automatizado.”

https://opengovdata.org/

https://opengovdata.org/


Formatos Abertos



Problemas ao abrir os dados

Nem sempre os dados 

estão abertos!

https://www.slideshare.net/turicas/brasilio-dados-abertos-para-mais-democracia

Parece que o proxy 

bloqueava qualquer 

endereço de fora do Brasil.

https://twitter.com/turicas/status/1094069287206248450

https://www.slideshare.net/turicas/brasilio-dados-abertos-para-mais-democracia
https://twitter.com/turicas/status/1094069287206248450


https://www.slideshare.net/turicas/brasilio-dados-abertos-para-mais-democracia

https://twitter.com/turicas/status/1112491956314259457

Problemas ao abrir os dados

Às vezes apagam os 

dados

https://www.slideshare.net/turicas/brasilio-dados-abertos-para-mais-democracia
https://twitter.com/turicas/status/1112491956314259457


Problemas ao abrir os dados

Não sabem o que são dados abertos!

https://www.slideshare.net/turicas/brasilio-dados-abertos-para-mais-democracia

https://twitter.com/turicas/status/1091767340134514690

https://www.slideshare.net/turicas/brasilio-dados-abertos-para-mais-democracia
https://twitter.com/turicas/status/1091767340134514690


Problemas ao abrir os dados

Os dados não são de graça!

https://www.slideshare.net/turicas/brasilio-dados-abertos-para-mais-democracia

https://twitter.com/turicas/status/1019272233095745537

https://www.slideshare.net/turicas/brasilio-dados-abertos-para-mais-democracia
https://twitter.com/turicas/status/1019272233095745537
https://twitter.com/turicas/status/1019272233095745537


Qualidade dos dados

★ torne seus recursos disponíveis na Web (tanto faz o formato) sob uma licença aberta

★★ torne seus recursos disponíveis como dados estruturados (ex. excel no lugar de imagem escaneada)

★★★ utilize formatos não-proprietários (ex. CSV e não excel)

★★★★ utilize URIs para identificar recursos. Isso vai ajudar as pessoas a apontarem para eles

★★★★★ conecte seus dados com dados de outras pessoas para prover contexto (dados linkado)

https://5stardata.info/pt-BR/

https://5stardata.info/pt-BR/


Qualidade dos dados

https://5stardata.info/pt-BR/

https://5stardata.info/pt-BR/


Exemplo de dados abertos acessíveis

https://brasil.io/home

https://brasil.io/home


Não reinvente a roda

Utilize plataformas abertas e já reconhecidas para distribuir seus dados!

https://ckan.org/

O CKAN é um poderoso sistema de gestão de dados que torna os dados 

acessíveis - fornecendo ferramentas para simplificar a publicação, partilha, 

localização e utilização de dados.

https://ckan.org/


Governo com dados abertos

O que são dados do governo aberto?

● Dados produzidos ou encomendados pelo governo, ou por entidades 

controladas pelo governo

● Dados que são abertos conforme definido em https://opendefinition.org/ - ou 

seja, podem ser livremente usados, reutilizados e redistribuídos por qualquer 

pessoa.

https://opengovernmentdata.org/

https://opendefinition.org/
https://opengovernmentdata.org/


Brasil com dados abertos

Legislação

Lei de acesso à informação: 12527/2011

“A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa 

norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, 

física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos 

órgãos e entidades.”

http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/conheca-seu-direito/a-lei-de-acesso-a-informacao

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/conheca-seu-direito/a-lei-de-acesso-a-informacao


Lei de Acesso à Informação

Projeto “Queremos Saber”

Facilita o cumprimento da Lei de acesso à informação

https://queremossaber.org.br/


Brasil com dados abertos

Metodologia

Kit para dados abertos

“O kit é um conjunto de documentos que descreve o processo, métodos e técnicas para a implementação de uma política de dados 

abertos no âmbito de uma instituição. Ele é primariamente focado em órgãos e entidades da administração pública federal, para a 

execução de sua política de dados abertos e para a criação e implementação de seus respectivos Planos de Dados Abertos (PDAs), 

mas procura ser geral o suficiente para que possa ser aproveitado em outras instituições.”

https://kit.dados.gov.br/

https://kit.dados.gov.br/
http://wiki.dados.gov.br/Politica-de-Dados-Abertos.ashx
http://wiki.dados.gov.br/Politica-de-Dados-Abertos.ashx
https://kit.dados.gov.br/Gloss%C3%A1rio#plano-de-dados-abertos
https://kit.dados.gov.br/Gloss%C3%A1rio#plano-de-dados-abertos
https://kit.dados.gov.br/


Como estamos?

Global Open Data Index

O Índice Global de Dados Abertos fornece o retrato mais abrangente disponível 

do estado da publicação de dados abertos pelo governo 

https://index.okfn.org/




Open Data Barometer

Uma medida global de como os governos estão publicando e usando dados 

abertos para transparência, inovação e impacto social.

https://opendatabarometer.org/?_year=2017&indicator=ODB

https://opendatabarometer.org/?_year=2017&indicator=ODB
https://opendatabarometer.org/?_year=2017&indicator=ODB




Open Knowledge Brasil

A Open Knowledge Brasil (OKBR), também chamada de Rede pelo Conhecimento 

Livre, é o capítulo da Open Knowledge Internacional no Brasil. Ela é uma 

Organização da Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos e apartidária, regida por 

um estatuto, decidido em assembléia realizada no dia 4 de setembro de 2013, sendo 

reconhecida em cartório no dia 3 de outubro de 2013.

https://br.okfn.org/sobre/

https://okfn.org/
https://br.okfn.org/sobre/


Missão

Nós utilizamos e desenvolvemos ferramentas cívicas, projetos, análises de políticas 

públicas, jornalismo de dados e promovemos o conhecimento livre nos diversos 

campos da sociedade. Na esfera política, buscamos tornar a relação entre governo e 

sociedade mais próxima e transparente.



Visão

Queremos um mundo onde o conhecimento livre esteja presente em todo nosso 

cotidiano, no online e no offline. Promovemos o conhecimento livre por acreditar em 

sua capacidade de gerar grandes benefícios sociais.



Não seria mais fácil escolher o seu meio de  

transporte se você soubesse exatamente quais  

são as opções mais rápidas, mais baratas,  

menos poluentes, mais eficientes, etc?
https://pt.slideshare.net/OpenKnowledgeBrasil/apresentao-da-open-knowledge-brasil-lanamento-odi-so-paulo

https://pt.slideshare.net/OpenKnowledgeBrasil/apresentao-da-open-knowledge-brasil-lanamento-odi-so-paulo


Ou escolher entre candidatos e programas de

governo tendo como base o histórico e o

detalhamento de gestão dos recursos públicos?

https://pt.slideshare.net/OpenKnowledgeBrasil/apresentao-da-open-knowledge-brasil-lanamento-odi-so-paulo

https://pt.slideshare.net/OpenKnowledgeBrasil/apresentao-da-open-knowledge-brasil-lanamento-odi-so-paulo


Nós, da Open Knowledge Brasil, acreditamos em  

um mundo onde as informações estão livres e  

disponíveis para permitir decisões mais  

conscientes sobre nossas vidas, o que  

compramos, em quem votamos.

Um mundo onde a informação e o  

conhecimento estão ao alcance de todos.

https://pt.slideshare.net/OpenKnowledgeBrasil/apresentao-da-open-knowledge-brasil-lanamento-odi-so-paulo

https://pt.slideshare.net/OpenKnowledgeBrasil/apresentao-da-open-knowledge-brasil-lanamento-odi-so-paulo


Presente em 66 países

Utilizamos e desenvolvemos  

ferramentas cívicas, análises de  

políticas públicas, jornalismo de dados,  

e promovemos o conhecimento livre  nos 

diversos campos da sociedade.

Na esfera política, buscamos tornar a  

relação entre governo e sociedade  

mais próxima e transparente.
Conheça: https://okfn.org/network/

https://pt.slideshare.net/OpenKnowledgeBrasil/apresentao-da-
open-knowledge-brasil-lanamento-odi-so-paulo

https://okfn.org/network/
https://pt.slideshare.net/OpenKnowledgeBrasil/apresentao-da-open-knowledge-brasil-lanamento-odi-so-paulo


A Open Knowledge Brasil na prática

Transparência  

governamental  

dados abertos,

ferramentas, tecnologias,  

pedidos de informações  

públicas, marco legal

Processos de  

participação  

descentralizados  

novas metodologias,  

processos colaborativos,

ferramentas, engajamento,  

participação política,  

democracia líquida

Governança  

de informações

monitoramento  

legislativo, privacidade  

na web, governança de  

dados, marco civil da  

internet, advocacy

https://pt.slideshare.net/OpenKnowledgeBrasil/apresentao-da-open-knowledge-brasil-lanamento-odi-so-paulo

https://pt.slideshare.net/OpenKnowledgeBrasil/apresentao-da-open-knowledge-brasil-lanamento-odi-so-paulo


A Open Knowledge Brasil na prática

“Constituency  

for open access"

sensibilizar e mobilizar  

atores para o tema dos  

dados abertos e do  

conhecimento livre no  

Brasil

Ciência, Cultura  

e Recursos

Educacionais Abertos

fomentar e promover o  

desenvolvimento e o  

compartilhamento de  

pesquisas, acervos culturais e  

materiais didáticos livres

Tecnologias de  

Código Aberto  

incentivar, promover e  

empregar tecnologias  

de código aberto  

sempre que possível



Projetos Open Knowledge Brasil

O Índice Global de Dados Abertos fornece o retrato mais

abrangente disponível do estado da publicação de dados abertos

pelo governo

https://index.okfn.org/

Parceria da Open Knowledge Brasil (OKBr) com a Diretoria de Análise

de Políticas Públicas (DAPP) da FGV

https://index.okfn.org/


Projetos Open Knowledge Brasil

Somos uma rede global que ajuda organizações sociais, 

jornalistas, agentes públicos e cidadãos a tirar o máximo proveito 

dos dados para resolver problemas reais em prol de sociedades 

mais conscientes, sustentáveis e justas.

https://escoladedados.org/

https://escoladedados.org/


Projetos Open Knowledge Brasil

A OGP é uma iniciativa internacional de incentivo às boas 

práticas  governamentais de transparência, integridade e 

participação social.

Estamos presentes no nível Federal e local (São Paulo)

https://www.opengovpartnership.org/

https://www.opengovpartnership.org/


O projeto Gastos Abertos tem como objetivo conectar o cidadão  

com o dinheiro e o orçamento público através de participação,  

acompanhamento e transparência da execução orçamentária,  

gestão contratual e processos licitatórios.  
http://gastosabertos.org

Projetos Open Knowledge Brasil

http://gastosabertos.org/


Projetos Open Knowledge Brasil

O Justa é um projeto de pesquisa que se propõe a facilitar o 

entendimento e a visualização de dados do financiamento e da 

gestão do Sistema de Justiça de maneira acessível e inovadora.

http://justa.org.br/

http://justa.org.br/


Projetos Open Knowledge Brasil

Conheça os ataques motivados por intolerância política. 

Agressões morais, físicas e homicídios – a contagem das 

Eleições 2018 não é só de votos, mas também de vítimas.

https://www.vitimasdaintolerancia.org/

https://www.vitimasdaintolerancia.org/


Projetos Open Knowledge Brasil

Perfil Político é uma plataforma para comparar e conhecer o 

histórico dos milhares de candidatos às eleições. A ferramenta 

ajuda as pessoas a selecionar perfis de candidatos: você pode 

filtrar por novatos e por velhos políticos.

https://perfilpolitico.serenata.ai/

https://perfilpolitico.serenata.ai/


Projetos Open Knowledge Brasil

https://serenata.ai/

https://serenata.ai/


https://pt.slideshare.net/Yasodara/apresentaco-do-projeto-serenata-de-amor

https://pt.slideshare.net/Yasodara/apresentaco-do-projeto-serenata-de-amor


Operação Serenata de Amor

Um projeto aberto que usa ciência de dados - as mesmas tecnologias utilizadas 

por gigantes como Google, Facebook e Netflix - com a finalidade de fiscalizar 

gastos públicos e compartilhar as informações de forma acessível a qualquer 

pessoa.

https://serenata.ai/

https://serenata.ai/


Operação Serenata de Amor

A Serenata criou a Rosie: uma inteligência 

artificial capaz de analisar os gastos 

reembolsados pela Cota para Exercício da 

Atividade Parlamentar (CEAP), de deputados 

federais e senadores, feitos em exercício de sua 

função, identificando suspeitas e incentivando a 

população a questioná-los.

https://serenata.ai/

https://twitter.com/RosieDaSerenata
https://serenata.ai/


https://serenata.ai/

Rosie

https://serenata.ai/


Twitter da Rosie

https://twitter.com/RosieDaSerenata


Exemplo de twitte da Rosie

https://twitter.com/RosieDaSerenata/status/1199085391028117504


Operação Serenata de Amor

Para que a população consiga entender a

informação gerada pela Rosie, criamos o Jarbas

um site onde é possível navegar pelos gastos e 

descobrir mais sobre cada suspeita, de maneira 

simples e descomplicada. É onde começa o 

trabalho de validar uma suspeita levantada pela 

Rosie.

https://serenata.ai/

https://jarbas.serenata.ai/
https://serenata.ai/


Jarbas

https://jarbas.serenata.ai/dashboard/chamber_of_deputies/reimbursement/


Motivação para o Serenata

O Brasil se encontrava na época e ainda se 

encontra em uma péssima posição no 

Corruptions Perception Index





Motivação para o Serenata

Casos conhecidos de corrupção: Odebrecht, Mensalão and Petrobras 

scandals.

https://pt.slideshare.net/Yasodara/apresentaco-do-projeto-serenata-de-amor

https://pt.slideshare.net/Yasodara/apresentaco-do-projeto-serenata-de-amor


Motivação para o Serenata

Mas ao mesmo tempo no Global Open Data 

Index, o Brasil se encontrava, e ainda se 

encontra, em uma posição razoável, ocupando o 

8º lugar.



Motivação para o Serenata
Assim o Brasil possui uma quantidade considerável de dados 

abertos, grande o suficiente para treinar um robô.

Rosie, uma inteligência artificial que gera transparência 

através de dados abertos

https://pt.slideshare.net/Yasodara/apresentaco-do-projeto-serenata-de-amor

https://pt.slideshare.net/Yasodara/apresentaco-do-projeto-serenata-de-amor


Benefícios do governo aberto

Dados abertos possibilitam contribuição externa



A experimentação é 

mais difícil no setor 

público



Deixe outros 

experimentarem 

por você



Além disso o 

seu projeto 

será 

verificado por 

várias 

pessoas



Liberte seus dados e 

fomente a 

Inovação Cívica


