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RESUMO 
 
O  objetivo deste trabalho é compreender como as capacidades de gestão em cada IFES do 
RN influenciam o processo de implementação dos seus Planos de Dados Abertos, à luz da 
Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal – PDAPEF. A natureza da pesquisa é  
essencialmente qualitativa, do tipo descritiva e explicativa, com uma abordagem de estudo de 
caso múltiplo, realizado nas três IFES do RN – IFRN, UFRN e UFERSA. A coleta de dados 
se deu por meio de análise documental e entrevistas realizadas com representantes de cada 
instituição, definidos por amostragem intencional. A análise de conteúdo dos dados foi feita  
com codificação aberta por livre fluxo, em que os códigos foram agrupados em nove 
subcategorias dentro dos elementos técnico-administrativos e político-relacionais do modelo 
teórico de Gomide e Pires (2014). Quanto aos resultados, apurou-se que o elevado nível de 
execução da PDAPEF nas IFES do RN se deu por uma combinação de fatores favoráveis: 
alinhamento dos PDAs em relação às diretrizes e normas da política; forte influência das 
capacidades geradas pelos recursos mobilizados, interações internas e externas positivas e 
ações de monitoramento e mecanismos de controle. Na UFRN e UFERSA, destaca-se ainda  
com forte influência a mobilização inicial ou ações de planejamento; e apenas na UFRN, em 
adição, os mecanismos de promoção e participação social. As dificuldades enfrentadas ao 
longo do processo tiveram reduzido impacto nos resultados percebidos pelos entrevistados 
das três instituições. E os pontos de maior vulnerabilidade que podem ter prejudicado o 
processo de implementação dizem respeito à falta de coordenação interna, o baixo nível de 
promoção e participação social na UFERSA e IFRN e a ausência de dispositivos de avaliação 
na totalidade das IFES. Esses pontos indicam a necessidade de melhorias, com a finalidade de 
que os arranjos institucionais estabelecidos nas atividades de cada instituição possam 
efetivamente contribuir para o desenvolvimento de capacidades de gestão, imprescindíveis à 
implementação da PDAPEF. 
 
Palavras-chave: Dados Governamentais Abertos; Políticas públicas; Capacidades de gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 
 

The objective of this work is to understand how the management capacities in each IFES of 
the RN influence the process of implementation of its Open Data Plans in the light of the 
Open Data Policy of the Federal Executive Government – PDAPEF. The nature of the 
research is essentially qualitative, descriptive and explanatory, with a multiple case study 
approach, performed in the three IFES of the RN – IFRN, UFRN and UFERSA. The data 
collection was done through documentary analysis and interviews with representatives of 
each institution, defined by intentional sampling. The data content analysis was done with 
open coding by free flow, in which the codes were grouped into nine subcategories within the 
technical-administrative and political-relational elements of the theoretical model of Gomide 
and Pires (2014). Regarding the results, it was found that the high level of execution of the 
PDAPEF in the IFES of the RN was due to a combination of favorable factors: alignment of 
the PDAs in relation to the policy guidelines and norms; strong influence of the capacities 
generated by the mobilized resources, positive internal and external interactions and 
monitoring actions and control mechanisms. In UFRN and UFERSA, the initial mobilization 
or planning actions are also strongly influenced; and only in UFRN, in addition, the 
mechanisms of promotion and social participation. The difficulties faced throughout the 
process had a reduced impact on the results perceived by the interviewees of the three 
institutions. And the most vulnerable points that may have hampered the implementation 
process are the lack of internal coordination, the low level of promotion and social 
participation in UFERSA and IFRN, and the absence of evaluation devices in all IFES. These 
points indicate the need for improvements, so that the institutional arrangements established 
in the activities of each institution can effectively contribute to the development of 
management capacities, essential to the implementation of PDAPEF. 
 
Keywords: Open Government Data; Public policy; Management capacities. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, diversos recursos são investidos para aprimorar a comunicação entre 

os governos e os cidadãos. Cada vez mais as tecnologias da informação e comunicação são 

utilizadas nos processos que visam o aumento da qualidade da entrega dos produtos e serviços 

oferecidos pelo Estado à sociedade e que demandam maior participação popular nas práticas 

de gestão pública. Um dos principais meios utilizados pelos governos para possibilitar a 

interação entre os cidadãos e o poder público tem sido o governo eletrônico (RIBEIRO; 

PEREIRA, 2015). 

Influenciada pelas ideias de e-business, no final da década de 1990, a concepção de e-

government ou governo eletrônico tomou forma como um instrumento voltado a explorar os 

avanços no campo da tecnologia da informação e comunicação para a oferta de serviços à 

população. Nos anos seguintes, o e-government se fortaleceu como um dispositivo importante 

para a emergência de temáticas como governança, transparência, prestação de contas, 

responsabilização e participação cidadã no processo democrático e na formulação de políticas 

públicas (VELJKOVIĆ et al, 2014).  

As organizações públicas têm investido no acesso à informação como um diferencial 

na tomada de decisão em várias instâncias, estimulando a cultura de participação cidadã na 

gestão do Estado e promovendo a transparência (SEGUNDO, 2015). A transparência para 

Rodrigues (2011) significa democratizar o acesso às informações, em contraposição ao sigilo 

das mesmas, de forma sistematizada, organizada e clara para o entendimento do cidadão 

comum. A autora vê na transparência uma necessidade para estimular o diálogo entre o 

Estado e a sociedade na medida em que favorece o acesso dos cidadãos às informações e aos 

dados referentes às ações públicas governamentais, para assim exercer de forma cada vez 

mais ampla o controle social e as práticas da democracia. 

O processo democrático é um processo contínuo que não se esgota na escolha de 

governantes e de representantes políticos por meio do voto. Deve ser fortalecido e 

aprofundado, beneficiando-se atualmente das novas tecnologias da informação e 

comunicação, que permitem novas formas de participação da sociedade na gestão dos 

recursos públicos e conferem maior legitimidade às políticas públicas. Cabe ao Estado não 

somente prestar contas da sua atuação e ofertar aos cidadãos o acesso às informações 

públicas, mas estimular o uso dessas informações pela sociedade (CGU, 2011). 

A necessidade de promoção da transparência, da governança participativa e da geração 

de valor social, conforme mencionam Attard et al (2015), se tornou crítica nos anos recentes. 
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E isso se deve em grande parte à falta de boa qualidade na entrega dos serviços públicos pelos 

governos, assim como pelos inúmeros casos de corrupção, uma questão global que 

compromete seriamente as economias e a sociedade como um todo, afetando a vida das 

pessoas e infringindo direitos fundamentais. 

Na tentativa de fortalecer os mecanismos democráticos e recuperar a confiança nos 

governos, ao final da primeira década dos anos 2000, iniciativas voltadas à maior abertura 

governamental passaram a ser empreendidas. E tornar um governo mais "aberto", pela 

perspectiva aqui abordada, significa justamente promover projetos e ações voltados ao 

aumento da transparência, à luta contra a corrupção, o incentivo à participação social e ao 

desenvolvimento de novas tecnologias que tornem os governos mais responsáveis por suas 

ações e melhor preparados para atender às necessidades dos cidadãos. Essa concepção exige 

ainda que os governos promovam mudanças profundas para transformar e disseminar um 

modelo de gestão no qual o cidadão deixe de ser mero “consumidor” e passe a ser um 

parceiro na formulação das políticas públicas, colaborando para encontrar soluções para 

problemas complexos, o que pode representar um novo paradigma de administração pública 

(MTFCGU, 2016). 

Essas ações desencadearam não somente a busca por uma retomada da confiança, mas 

pelo escrutínio e feedback dos atores relacionados à ação pública, maior participação dos 

cidadãos nos processos decisórios e de formulação das políticas públicas, fortalecimento da 

interação dos governos com a sociedade, além da busca pela melhoria dos serviços ofertados 

e dos resultados a serem obtidos (ATTARD et al, 2015; ALBANO; REINHARD, 2015). 

No Brasil, destaca-se a criação da Lei nº 12.527/2011, a Lei de Acesso à Informação – 

LAI, responsável por regulamentar o acesso aos dados e informações em posse do governo e 

induzir a criação de planos e políticas de informação em todo o país para cumprir a 

obrigatoriedade da disponibilização das informações à população brasileira, um preceito 

constitucional. A LAI busca assegurar o direito fundamental de acesso à informação pública, 

tendo o sigilo como exceção. Do poder público passa a ser demandada proatividade para 

disponibilizar os dados de interesse público, valendo-se da tecnologia como instrumental 

importante para  garantir o fluxo das informações, estimulando a cultura da transparência e, 

novamente, controle social sobre a administração pública (SILVA E PINHEIRO, 2015). 

Além da criação da LAI, outras iniciativas também foram desenvolvidas no país, 

como a criação do Portal Brasileiro de Dados Abertos no final de 2011; o lançamento do 

Serviço Eletrônico de Informações ao Cidadão – e-SIC e a Conferência Nacional sobre 

Transparência e Controle Social, em 2012; a Política de Governança Digital através do 
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Decreto nº 8.638, em 2016; e o Código de Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos, em 

2018. Essas ações internas se conectam à Parceria para o Governo Aberto – OGP (sigla de 

Open Government Partnership), que segundo Braga e Tuzzo (2017) representa uma nova 

postura, ainda recente, voltada para ações de transparência governamental internacionalmente. 

A OGP surgiu em 2011 formada por oito países, dentre eles o Brasil e nove 

organizações da sociedade civil de diferentes nacionalidades, e seu lançamento foi marcado 

pela adesão à Declaração de Governo Aberto, na qual os participantes reconhecem uma maior 

demanda da sociedade pela abertura de informações, dos processos decisórios e de espaços de 

participação e colaboração (NEVES, 2013). 

O propósito da parceria compreende aumentar a disponibilidade de informações sobre 

atividades governamentais – como tornar abertos os dados produzidos pelos governos, apoiar 

a participação cívica, implementar os mais altos padrões de integridade profissional pelas 

administrações e ampliar o acesso a novas tecnologias para fins de abertura e prestação de 

contas (CGU, 2011). Alia-se a isso o estímulo à decisão coletiva, tendo como foco atender a 

pluralidade de ideias que existem em uma determinada região, podendo levar a uma relação 

mais estreita entre o Estado e o cidadão, bem como ao desenvolvimento da capacidade deste 

último em fiscalizar, participar e colaborar com as decisões do próprio Estado (OLIVÉRIO, 

2011). 

No que se refere a dados abertos, de forma bastante vasta, podem ser considerados 

dados sobre transporte, dados espaciais, informações sobre o clima, finanças, saúde, 

educação, relatórios diversos, imagens e outras informações de relevância pública. Além do 

mais, para que se configurem como abertos, os conjuntos de dados devem ser ofertados em 

seu estado bruto para serem livremente manipulados, filtrados ou cruzados, inclusive 

permitindo a construção de novas aplicações e conhecimentos pela própria sociedade civil 

(VAZ et al, 2010). 

A Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA), por meio de seu portal 

eletrônico apresenta uma importante definição, segundo a qual, 

 
Dados são abertos quando qualquer pessoa pode livremente acessá-los, 
utilizá-los, modificá-los e compartilhá-los para qualquer finalidade, estando 
sujeito a, no máximo, exigências que visem preservar sua proveniência e sua 
abertura. (INDA, 2018) 
 

Além disso, especificamente, os dados públicos devem obedecer a oito princípios, 

reconhecidos internacionalmente: os dados devem ser completos, primários, atuais, 
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acessíveis, processáveis por máquina, oferecer acesso não discriminatório, possuir formatos 

não proprietários e, finalmente, serem livres de licenças (INDA, 2018). O portal eletrônico “5 

estrelas dos dados abertos” (2018), complementa, com base no esquema desenvolvido por 

Tim Berners-Lee, um dos precursores da web, que os dados abertos podem ser classificados 

por níveis ou estrelas, em escala evolutiva, no que diz respeito ao seu nível de abertura. Dessa 

forma, apenas uma estrela indica que os dados estão disponíveis sob uma licença aberta, duas 

estrelas, que além de disponíveis os dados estão estruturados (ex. planilha ao invés de 

imagem), três estrelas que os dados utilizam formatos não-proprietários (ex. CSV ao invés de 

Excel), quatro estrelas que os dados possuem seus elementos identificáveis de forma 

padronizada, através de URIs (Uniform Resource Identifier) e, cinco estrelas, que a partir das 

URIs, os dados podem ser conectados com outros dados publicados (linked data), para prover 

contexto. 

Para Zhu (2017), os Dados Governamentais Abertos (DGA) ou Open Government 

Data (OGD), correspondem, atualmente, a um fenômeno internacional destinado a tornar os 

dados produzidos pelos governos ou pelas entidades controladas por eles, publicamente e 

livremente disponíveis em plataformas digitais para uso, reuso e redistribuição. A autora 

manifesta ainda que DGA pode ser visto como um movimento, que advoga pelos dados 

abertos livres e igualmente acessíveis a todos conforme a necessidade, sem restrições. E como 

um movimento, ou até como movimento social, tem atraído participantes, obtido suporte da 

esfera pública e se desenvolvido ao longo do tempo. Halonen (2012, p. 06) aponta que “DGA 

tem se revelado como uma das mais importantes políticas públicas do momento atual e os 

impactos potenciais do compartilhamento desses dados em caráter cooperativo são enormes” 

(tradução nossa). 

Na mesma linha, o Tribunal de Contas da União – TCU (2015), no Brasil, manifesta-

se sobre a relevância da abertura dos dados gerados no setor público: 

 
A abertura de dados públicos, ao aumentar a disponibilidade de informações 
completas e atuais, promove a transparência e, ao mesmo tempo, estimula o 
engajamento popular. Uma política de Estado que incentive a 
disponibilização de dados abertos possui, assim, impacto direto na melhoria 
da gestão pública e estímulo ao controle social. Mais ainda: considerando 
que o dado aberto pode ser usado por todos, inclusive pelo setor privado, 
afigura-se aí potencial para geração de produtos e serviços comercializáveis 
à população. (Acórdão nº 3022/2015/Plenário-TCU, p. 12) 
 

Braga e Tuzzo (2017), no entanto, advertem que o objetivo dos dados abertos não 

consiste apenas em oferecer dados e informações prontas para o uso, mas possibilitar o acesso 
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dos usuários às bases de dados do governo, como forma de participação da sociedade. 

Ademais, apenas disponibilizar dados é algo que se revela insignificante, uma vez que a 

noção de dados abertos deve ultrapassar o caráter de publicização, tornando possível 

interpretá-los e manuseá-los, no sentido de oferecer em um processo dialógico, 

retroinformação aos governantes. 

Como integrante da OGP e atento à relevância crescente das discussões e das políticas 

de DGA ao redor do mundo, o Brasil, a partir do seu primeiro plano de ação para o 

desenvolvimento do governo aberto, instituído através do Decreto presidencial sem número 

de 15 de setembro de 2011, definiu uma série de compromissos voltados à transparência e à 

integridade pública. Dentre esses compromissos figura a criação da supracitada Infraestrutura 

Nacional de Dados Abertos – INDA, visando estabelecer um conjunto de padrões, 

tecnologias, procedimentos e mecanismos de controle necessários para atender às condições 

de disseminação e compartilhamento de dados e informações públicas no modelo de dados 

abertos, em conformidade com o disposto nos padrões de interoperabilidade de governo 

eletrônico (CGU, 2011). 

Com o advento da também supracitada Lei de Acesso à Informação – LAI – em 2011, 

e a criação da INDA em 2012, além da intensificação das ações de abertura governamental 

assumidas pelo Brasil em seus planos de ação no âmbito da OGP, no ano de 2016, a 

presidenta Dilma Rousseff, através do Decreto Presidencial nº 8.777, de 11 de maio de 2016, 

instituiu a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal – PDAPEF, que estabelece 

regras para a disponibilização de dados no âmbito dos órgãos do Poder Executivo Federal. A 

principal finalidade da política, segundo o MTFCGU (2016, p. 08), 

 
é promover a ampliação do foco da transparência para que não se 
limite a combater a corrupção e controlar os gastos públicos, mas que 
também alcance a qualidade do gasto, assim como a obtenção de 
informações para monitorar e avaliar as políticas públicas. (Terceiro 
plano de ação brasileiro para a OGP, 2016, p. 08) 
 

O conteúdo do Decreto, por sua vez, nos incisos de I a IX do art. 1º, detalha como 

objetivos: 

 
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 
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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; promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação nos 
setores público e privado e fomentar novos negócios; promover o 
compartilhamento de recursos de tecnologia da informação [...]; e 
promover a oferta de serviços públicos digitais de forma integrada. 
(Decreto nº 8.777/2016, art. 1º, inc. I a IX, grifo nosso) 

 

A política de dados abertos determina que cada órgão ou entidade da Administração 

Pública Federal, direta, autárquica ou fundacional, deve criar um Plano de Dados Abertos – 

PDA, com periodicidade bienal, a fim de operacionalizar as disposições da política pública, 

promovendo a divulgação dos conjuntos de dados produzidos, em estrita observância às 

regras estabelecidas pela INDA e pelo próprio Decreto. O objetivo do PDA ademais, consiste 

em orientar ações, com prazos definidos de implementação e promoção de abertura de dados 

de cada órgão ou entidade da Administração Pública Federal, obedecidos os padrões mínimos 

de qualidade, de forma a facilitar o entendimento e a reutilização das informações (CGINDA, 

2017). 

As competências da INDA, em suma, derivam de suas atribuições, que visam definir, 

estruturar e coordenar a política de dados abertos, bem como estabelecer o seu modelo de 

funcionamento; dispor sobre a geração, armazenamento, acesso e compartilhamento de dados; 

definir e disciplinar padrões e aspectos técnicos; fomentar o compartilhamento dos recursos 

de tecnologia da informação e evitar a duplicidade de ações e o desperdício de recursos; 

apoiar, capacitar e fornecer suporte para a publicação de dados abertos, buscando a melhoria 

contínua desses dados; promover a colaboração entre os governos; fomentar a cultura da 

publicidade de dados na gestão pública; disponibilizar tecnologias e apoiar ações no que se 

refere à transparência ativa; e finalmente, contribuir na promoção da participação social diante 

do reuso e agregação de valor dos dados públicos (SLTI/MPOG, 2012). Em 13 de outubro de 

2017, através da Resolução nº 03, o Comitê Gestor da INDA – CGINDA, estabeleceu normas 

complementares sobre a elaboração e publicação dos PDAs, com base no Decreto nº 

8.777/2016, desde o processo de elaboração do plano, composição, publicação, execução, 

revisão, até seu necessário monitoramento (CGINDA, 2017). 

Isso posto, os PDAs, reitera-se, consistem em documentos de planejamento da 

abertura de dados, monitorados pelo CGINDA, que vêm ao encontro dos compromissos 

assumidos pelo país junto à OGP no que tange à transparência, colaboração e participação, 
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princípios que permanecem vigentes. Recentemente, a publicação do Decreto Presidencial nº 

9.690/2019 tentou flexibilizar a delegação de competência para classificar documentos 

públicos como reservados, secretos e ultrassecretos por autoridades públicas no Brasil, 

impactando a Lei de Acesso à Informação, mas que foi rapidamente derrubado pela Câmara 

dos Deputados através da aprovação de um projeto que suspendeu os efeitos do referido 

decreto, culminando com sua revogação. 

Dentre os elementos do PDA, cada documento deve prever os canais de comunicação 

e as formas de interação do órgão com a sociedade, cronogramas com prazos e 

responsabilidades sobre a preparação dos conjuntos de dados, recursos necessários, objetivos, 

legislação e demais normas aplicáveis, cenário institucional do órgão e metodologia de 

construção e validação do documento (MPOG, 2013). 

Nesse contexto, o TCU, no Acórdão nº 3022/2015, por meio da Secretaria de 

Fiscalização de Tecnologia da Informação – SEFTI, realizou trabalho de auditoria sobre 

dados abertos para verificar a implementação de ações de abertura de dados nas unidades da 

Administração Pública Federal. A fiscalização elegeu como objeto de avaliação as ações 

conduzidas por instituições federais atuantes na área da educação, tendo em vista que, 

segundo apontou o órgão, em 2014, o e-SIC revelou que a educação foi a área que obteve a 

maior quantidade de solicitações feitas pelos usuários do sistema (21.652) e, dentro dessa 

categoria, a Educação Superior liderou as solicitações, detendo a quantidade mais expressiva 

de pedidos (9.820). 

Por conseguinte, as Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, por 

representarem o campo da educação, ocupam um lugar de destaque na agenda governamental, 

pois também figuram entre os compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito da OGP, dentre 

os quais se destacam a promoção de dados educacionais abertos aliada à proposta de 

disponibilização de informações de sistemas governamentais em formato de dados abertos e a 

identificação e implementação de mecanismos para reconhecer e solucionar problemas de 

oferta de dados pelo governo (CGU, 2013; MTFCGU, 2016).  

A meta estabelecida pela Administração Pública Federal para a publicação dos PDAs 

na área da educação superior, conforme os compromissos assumidos com o Decreto nº 

8.777/2016 dispostos na página do Portal Brasileiro de Dados Abertos, é de 63 PDAs para as 

Universidades Federais e de 38 PDAs para os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. Porém, o realizado é de apenas 14 PDAs para as universidades e 11 PDAs para os 

institutos, em todo o Brasil (INDA, 2018). Dentre essas IFES, três estão localizadas no Estado 

do Rio Grande do Norte – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
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do Norte – IFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA – e possuem Plano de Dados Abertos publicado e 

vigente (INDA, 2018). Além do mais, de acordo com o Painel de Monitoramento de Dados 

Abertos da Controladoria Geral da União – CGU, as três instituições potiguares apresentam 

juntas em torno de 95% de suas bases de dados previstas para abertura nos PDAs, de fato, 

abertas (CGU, 2018). Dentre elas ainda, a UFRN figura como uma das pioneiras na 

aprovação do PDA e na elaboração do próprio portal institucional de dados abertos e de uma 

interface de programação destinada a usuários internos e externos para o desenvolvimento de 

ideias inovadoras, a partir dos dados gerados pela instituição (Portal Brasileiro de Dados 

Abertos, 2017). 

É relevante destacar que cada uma das referidas IFES seguiu uma dinâmica própria de 

elaboração do seu PDA e definição dos conjuntos de dados para abertura, ainda que os 

parâmetros definidos para a implementação da PDAPEF tenham sido uniformes, a partir do 

desenho da política pelo governo central. Essa dinâmica própria, possivelmente se estabeleceu 

de acordo com os arranjos institucionais próprios de cada uma das IFES e com as capacidades 

de gestão diretamente envolvidas no processo de implementação, mobilizando recursos e 

definindo interações de forma particular a cada órgão.  

O IFRN aprovou seu primeiro Plano de Dados Abertos ad referendum, em 28 de 

março de 2017, com vigência para os anos de 2017 a 2019, tendo dado início à estruturação 

do documento no mês de dezembro de 2016. O PDA resultou de diferentes etapas de trabalho 

e contou com a colaboração de atores de departamentos como Ouvidoria e Comunicação 

Social, antes da apreciação pelo Conselho Superior da instituição – CONSUP (IFRN, 2017).  

Já no caso da UFRN, o primeiro esboço do PDA foi produzido em 20 de agosto de 

2016 e o processo de elaboração constituiu-se de pelo menos quatro minutas do mesmo 

documento, que contaram em cada etapa com a colaboração de atores membros da gestão 

superior, auditoria interna e equipe de auxílio de dados abertos do Ministério do 

Planejamento. Sua versão final foi aprovada pelo Conselho de Administração da UFRN – 

CONSAD, em 29/09/2016, com vigência para os anos de 2017 e 2018 (UFRN, 2016). 

Inclusive, a instituição já conta com um segundo PDA aprovado pelo mesmo órgão, 

encaminhado para apreciação em setembro de 2018, com vigência até o ano de 2020.  

Em relação à UFERSA, o PDA foi construído também durante o segundo semestre de 

2016, contando com a colaboração de departamentos como unidades de tecnologia da 

informação, Pró-Reitoria de Planejamento e Serviço de Informação ao Cidadão. Sua vigência 

compreende o período entre 2016 e 2018 (UFERSA, 2016).  
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As três instituições conduziram o processo de elaboração de seus Planos de Dados 

Abertos através de comissão especial, devidamente constituída para este fim. 

E, considerando que as instituições potiguares são órgãos federais que já possuem 

Planos de Dados Abertos publicados no âmbito da implementação da PDAPEF, e que o 

processo de implementação é influenciado  pelas capacidades de gestão oriundas de diferentes 

arranjos institucionais, torna-se pertinente investigar o seguinte problema: 

De que forma as capacidades de gestão nas IFES do Rio Grande do Norte 

influenciam a implementação dos Planos de Dados Abertos?  

Por "implementação” compreende-se o processo por meio do qual a administração 

pública se reveste de sua função precípua de executar as políticas públicas (SECCHI, 2016). 

Subirats et al (2008), por sua vez definem como o conjunto de processos que, após a fase de 

formulação, se voltam a concretizar os objetivos da política pública, inclusive o planejamento 

necessário para realizar as atividades de implementação, expresso por meio de planos de ação. 

Na visão de Gomide e Pires (2014), ainda, compreende todo o conjunto de decisões e ações 

desempenhadas entre o lançamento de uma política governamental e a percepção dos seus 

resultados, envolvendo de forma simultânea, atividades de execução, (re)formulações e 

tomada de decisão sobre as ações necessárias. 

Para fins dessa pesquisa, a implementação é compreendida como o conjunto de ações 

decorrentes dos PDAs das IFES visando ao atendimento da PDAPEF através de suas 

diretrizes. Essas ações compreendem o processo de planejamento da execução, a execução em 

si, o monitoramento e avaliação das ações. No caso específico da PDAPEF, o processo de 

implementação é norteado por diretrizes, constituído pelos parâmetros ou princípios basilares 

da política pública, oriundos da formulação, decisão e normatização, que servem de guia para 

as estratégias e atividades de execução e avaliação. 

Constituem-se diretrizes da PDAPEF aquelas dispostas no Art. 3º do Decreto 

Presidencial nº 8.777 de 11 de maio de 2016: 

 
I - Observância da publicidade das bases de dados como preceito geral e 
do sigilo como exceção; 
II - Garantia de acesso irrestrito às bases de dados, as quais devem ser 
legíveis por máquina e estar disponíveis em formato aberto; 
III - Descrição das bases de dados, com informação suficiente para a 
compreensão de eventuais ressalvas quanto à sua qualidade e integridade; 
IV - Permissão irrestrita de reuso das bases de dados publicadas em 
formato aberto; 
V - Completude e interoperabilidade das bases de dados, as quais devem 
ser disponibilizadas em sua forma primária, com o maior grau de 
granularidade possível, ou referenciar as bases primárias, quando 
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disponibilizadas de forma agregada; 
VI - Atualização periódica, de forma a garantir a perenidade dos dados, a 
padronização de estruturas de informação e o valor dos dados à sociedade e 
atender às necessidades de seus usuários; e 
VII - Designação clara de responsável pela publicação, atualização, 
evolução e manutenção de cada base de dado aberta, incluída a prestação de 
assistência quanto ao uso de dados. (grifo nosso) (BRASIL, 2016). 

 

Em relação a “capacidades de gestão”, apoiando-se em Gomide e Pires (2014), essas 

podem ser entendidas como a capacidade de implementação das políticas públicas, a partir de 

dois componentes: o técnico-administrativo e o político-relacional. O primeiro advém do 

conceito weberiano de burocracia, contemplando as competências dos agentes do Estado para 

executar as políticas, produzindo ações coordenadas e orientadas aos resultados.  Focaliza a 

estrutura de recursos para que as ações do arranjo sejam executadas, os meios de interação e o 

monitoramento das ações. O segundo, relacionado à dimensão política, se refere às 

habilidades da burocracia do Poder Executivo para criar e ampliar os canais de interlocução, 

negociar com atores sociais, administrar conflitos, interagir com órgãos do governo e da 

sociedade civil e construir consensos mínimos e coalizões de suporte aos planos, programas e 

projetos da instituição governamental. Enquanto a primeira dimensão pode ser associada às 

noções de eficiência e eficácia, a segunda está relacionada com as ideias de legitimidade, 

aprendizagem e inovação nas ações dos governos (GOMIDE; PIRES, 2014; PIRES; 

GOMIDE, 2016; ARAÚJO, 2015). 

Para efeito dessa pesquisa, adotou-se o conceito de capacidades de gestão aferido 

através dos componentes técnico-administrativo e político-relacional. O primeiro diz 

respeito às condições administrativas de recursos humanos, financeiros, tecnológicos, 

mecanismos de coordenação e de acompanhamento da PDAPEF, inclusive mecanismos de 

avaliação, que ajudam a precisar o modelo. O segundo refere-se às interações entre atores 

internos e externos para a implementação da PDAPEF, assim como à promoção, participação 

social, controle e identificação das dificuldades enfrentadas.  

A premissa básica é de que as capacidades de gestão de cada IFES, na medida em que 

se configuram de determinados arranjos institucionais, são úteis para compreender a relação 

entre o que foi programado e o que até o presente foi realizado, com foco no alinhamento do 

processo de implementação às diretrizes da PDAPEF. Depreende-se que o modelo adaptado a 

partir de Gomide e Pires (2014), disposto no tópico 2.2.2 do marco teórico, possibilita discutir 

as relações entre as capacidades de gestão e os resultados alcançados na implementação. 

Isto posto, se traduz como objetivo geral da pesquisa compreender como as  
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capacidades de gestão em cada IFES influenciam o processo de implementação dos 

PDAs.  

 Compõem-se como objetivos específicos: 

a) Analisar se os PDAs das IFES atendem formalmente aos critérios estabelecidos na 

PDAPEF para sua composição, inclusive no que tange à definição dos conjuntos de 

dados a serem abertos; 

b) Identificar as estratégias adotadas para a disponibilização, acesso, publicidade, 

manutenção e evolução dos dados em cada IFES; 

c) Identificar os recursos humanos, financeiros e tecnológicos designados para a 

implementação do PDA; 

d) Investigar os mecanismos de coordenação e monitoramento utilizados para 

implementação do  PDA; 

e) Descrever as formas verticais e horizontais de interação dos atores interna e 

externamente para implementação do PDA; 

f) Verificar os meios de participação e controle social na implementação do PDA; 

g) Especificar os meios de atuação dos órgãos de controle externo relativos à 

implementação do PDA; 

h) Identificar as dificuldades enfrentadas durante o processo de implementação do PDA; 

i) Verificar os mecanismos de avaliação das ações executadas na implementação do 

PDA. 

A investigação de todos os elementos apresentados de maneira específica, em âmbito 

técnico-administrativo – preparação da implementação, disponibilização, acesso publicidade, 

recursos, coordenação e monitoramento – e âmbito político-relacional – interações, meios de 

participação e controle social e mecanismos de controle externo, além das dificuldades 

percebidas sobre quaisquer elementos e avaliação, constituem base para a compreensão da 

influência das capacidades nas IFES do RN, a partir de seus diferentes arranjos institucionais, 

para implementação da PDAPEF, por meio dos PDAs. É relevante destacar que as 

dificuldades e mecanismos de avaliação foram  incorporados ao modelo de Gomide e Pires 

(2014), pelo entendimento através da literatura sobre análise de políticas públicas de que esses 

elementos auxiliam na compreensão dos fenômenos e resultados da intervenção. 

De acordo com Matthews (2012), os entes governamentais necessitam reconhecer a 

complexidade e a interdependência entre a arena política e das relações e os recursos e 

estruturas organizacionais, para o desenvolvimento e êxito de aplicação de suas capacidades 

na execução de políticas públicas. No caso específico da Política de Dados Abertos do Poder 
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Executivo Federal, além de ser ao mesmo tempo um desafio e um objetivo perseguido nos 

três planos de ação para o Governo Aberto, desde a adesão do Brasil à OGP em 2011, 

constitui um aparato normativo e de governança vigente. Nesse sentido, o quarto plano de 

ação para o Governo Aberto, publicado em 2018 para cumprimento nos dois anos 

subsequentes, estipula dentre os 11 compromissos assumidos o de “estabelecer, de forma 

colaborativa, um modelo de referência de política de dados abertos que promova a integração, 

capacitação e sensibilização entre a sociedade e as três esferas de governo a partir do 

mapeamento das demandas sociais” (CGU, 2018). O compromisso visa fomentar a criação de 

um ecossistema e estimular a utilização dos dados abertos pela sociedade, promovendo a 

abertura de conjuntos de dados nos governo federal, governos estaduais e municipais. 

A revisão de literatura conduzida para conhecer o “estado da arte” da pesquisa em 

DGA no Brasil, revelou que os estudos conduzidos até o momento dessa investigação 

exploraram (i) aspectos técnicos como características, qualidade e utilização dos conjuntos de 

dados abertos disponibilizados; (ii) aspectos econômicos como o potencial de agregação de 

valor dos dados abertos e modelos de negócio gerados a partir de sua utilização; e (iii) 

aspectos políticos sobre a relação de dados abertos governamentais com a dinâmica 

democrática e seu potencial impacto nas políticas públicas. Contudo, nenhum dos estudos 

teve como preocupação a análise do processo de implementação de uma política de dados 

abertos, sequer sobre os componentes envolvidos nessa etapa do ciclo das políticas públicas. 

Assim sendo, justifica-se a realização do estudo pelo movimento de intensificação da 

política de dados abertos no país, o que inclui sua possível disseminação entre as esferas 

subnacionais de governo, além do governo federal, e que por tratar-se de uma política pública, 

implica no comprometimento de elementos técnicos e políticos geradores de capacidades de 

gestão para alcançar os resultados a que se propõe. Também se justifica pela ausência de 

estudos que tenham se dedicado a compreender a influência de capacidades de gestão na 

execução de uma política pública de dados abertos e, neste caso, ainda, a partir de três 

diferentes instituições com arranjos institucionais próprios às especificidades de cada uma, 

individualmente. 

A dissertação está estruturada em seis capítulos, incluindo esta introdução, que 

contextualiza o tema e apresenta o problema de pesquisa, bem como os objetivos geral e 

específicos; o segundo capítulo trata do marco teórico, contemplando a literatura sobre 

democracia e a pesquisa sobre dados abertos no Brasil, políticas públicas e implementação, 

arranjos institucionais e capacidades de gestão; o terceiro capítulo faz uma descrição das 

instituições que representam o estudo de caso, com o resgate de medidas adotadas para a 
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implementação da PDAPEF; o quarto capítulo discute os aspectos metodológicos, 

explicitando as características da pesquisa, assim como o detalhamento do modelo teórico 

aplicado aos procedimentos de coleta e análise; o quinto capítulo apresenta e discute os dados 

da pesquisa, evidenciando elementos relacionais e explicativos sobre a influência das 

capacidades de gestão à implementação da PDAPEF; e finalmente, o capítulo de 

considerações finais tece conclusões sobre a implementação dos PDAs, à luz das diretrizes da 

PDAPEF e da teoria adotada. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

Este capítulo faz inicialmente uma breve discussão sobre democracia, ambiente em 

que se desenvolvem as práticas de DGA e informa sobre o estado da arte das pesquisas sobre 

Dados Governamentais Abertos no Brasil, contemplando contexto, propósitos, métodos e 

resultados dos estudos, no período compreendido entre os anos 2008 a 2018;  em seguida, 

discorre sobre o processo de implementação, uma das mais complexas e importantes etapas 

ou estágios do ciclo das políticas públicas e sobre os arranjos institucionais e capacidades de 

gestão para implementação – base do modelo teórico escolhido para apoiar o processo de 

investigação. 

 

2.1 Democracia e Dados Governamentais Abertos 

 

Para Bobbio (2017), o Estado democrático possui um conteúdo mínimo que consiste 

na garantia dos principais direitos de liberdade, a existência de vários partidos políticos em 

concorrência entre si, eleições periódicas com sufrágio universal, decisões coletivas, tomadas 

com base no princípio da maioria, e de qualquer modo sempre após um livre debate entre as 

partes ou entre os aliados de uma coalizão de governo. 

Não obstante, para além de um conteúdo mínimo, o mesmo autor relaciona ideais ou 

valores democráticos, resultantes de uma extensa trajetória histórica e que servem de 

sustentação ao que denomina de “regras democráticas”. A democracia assim se caracteriza, 

com base em suas palavras, pelos ideais da tolerância e da não violência, ideal da renovação 

gradual da sociedade através do livre debate das ideias e da mudança das mentalidades e do 

modo de viver e o ideal da irmandade, sem o qual a democracia não perdura caso as pessoas 

não se unam reconhecendo seu destino comum (BOBBIO, 2017). 

Dahl (2001), por sua vez, complementa que a democracia apresenta consequências 

desejáveis, pois evita a tirania, assegura direitos e a liberdade, a autodeterminação, a 

autonomia moral, o desenvolvimento humano, protege os interesses pessoais essenciais e a 

igualdade política e estimula a busca pela paz e pela prosperidade. Assim, a democracia não 

representa apenas um processo de governar, mas é inerentemente um sistema de direitos. Os 

direitos estão entre os blocos essenciais da construção de um processo de governo 

democrático (DAHL, 2001). O autor também estabelece critérios para a ocorrência do 

processo democrático, que se fundamentam: 

a) Na participação, que representa oportunidades iguais e efetivas para que as 
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diferentes opiniões sejam conhecidas sobre determinada política; 

b) Na igualdade de voto, que representa oportunidades iguais e efetivas de voto e em 

que todos os votos são contados como iguais; 

c) No entendimento esclarecido, que representa oportunidades iguais e efetivas de 

aprender sobre as políticas alternativas importantes e suas prováveis 

consequências; 

d) No controle do programa de planejamento, que representa a oportunidade 

exclusiva para decidir como e, se preferir a coletividade, quais questões devem ser 

colocadas no planejamento; 

e) Na inclusão dos adultos, que representa o pleno direito de cidadãos a todas as 

pessoas ou à maioria dos adultos residentes permanentes, ao longo de todo o 

processo de aplicação e desenvolvimento da democracia. 

Dessa forma, apenas em ambientes democráticos é possível a emergência da discussão 

e formas de utilização dos dados produzidos na ação pública dos governos pelos cidadãos.  

Essa condição é fácil de perceber quando entendemos a relação entre a aplicação dos 

princípios de publicidade e transparência com a utilização efetiva de Dados Governamentais 

Abertos, para  permitir o amplo acesso e, mais do que isso, possibilitar o desenvolvimento de 

capacidades de interpretação e manuseio dos dados pelos cidadãos, o que pode levar a uma 

maior participação, controle social e possibilidades de decisão sobre as políticas públicas, 

conectando, de fato, os cidadãos usuários dos dados aos problemas da coletividade. 

Ainda é  Bobbio (2017, p. 53), que nos ajuda a entender essa relação. Diz ele:  

 
A exigência de publicidade dos atos de governo é importante não apenas, 
como se costuma dizer, para permitir ao cidadão conhecer os atos de quem 
detém o poder e assim controlá-los, mas também porque a publicidade é por 
si mesma uma forma de controle, um expediente que permite distinguir o 
que é lícito do que não é. 

 

A partir desse raciocínio, o autor pontua que nos discursos sobre democracia, afirma-

se que ela representa o governo do poder visível, o governo do poder público em público, que 

permanece no tempo, e que ocorre com intensidade ainda maior em momentos de mudança e 

de espera de uma “nova ordem” política e social. Inclusive, a representação, característica dos 

governos democráticos, em sua opinião, somente pode acontecer na esfera do público, ou 

seja, não “em segredo” ou a “portas fechadas”. O autor complementa, ainda, que a maior ou 

menor relevância da opinião pública, entendida como opinião relativa aos atos públicos, 

depende da maior ou menor oferta de visibilidade, cognoscibilidade, acessibilidade e, 
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portanto, controlabilidade dos atos próprios do poder público à sociedade. O que distingue o 

poder democrático e o Estado de direito do poder autocrático e do Estado absoluto, conforme 

sua visão, é que somente os primeiros, por meio da crítica livre e da liberdade de expressão 

dos diversos pontos de vista, podem desenvolver em si mesmo formas de “desocultamento” 

(BOBBIO, 2017). 

Essas afirmações de Bobbio (2017) são importantes para demonstrar o quão 

imprescindíveis se fazem a publicidade e a transparência dos atos públicos como reforço às 

iniciativas de Dados Governamentais Abertos, para que sejam ferramentas válidas, 

verdadeiramente úteis e capazes de contribuir na consolidação de uma cultura democrática. 

Não por acaso, instrumentos normativos voltados à transparência vêm sendo instituídos em 

anos recentes, tais como leis de acesso à informação, leis de transparência e modelos de boas 

práticas em diferentes países e governos. O que deve ser evitado, como já evidenciava 

Habermas (1982), são as distorções ou deformações da publicidade e da transparência, para 

que não percam a sua função crítica em favor de uma função meramente demonstrativa, em 

que argumentos são pervertidos em símbolos, aos quais não se pode responder com 

argumentos, mas apenas com identificações. Ou seja, a publicidade, a transparência e a 

própria abertura dos governos e dos dados públicos não devem jamais ser manipulativos, 

inclusive, como identificam em seus estudos mais recentes Martin (2014) e Bates (2014), mas  

devem, pelo contrário, permanecer íntegros, capazes de gerar a partir de sua utilidade a 

crítica, o controle, a participação e a decisão. 

Com a finalidade de desenvolver e aperfeiçoar o uso de dados abertos, muitos estudos 

têm direcionado seus esforços para identificar requisitos técnicos gerais como pontualidade, 

atualização, completude, detalhamento e qualidade dos dados. Contudo, isso pode não ser 

suficiente devido ao ainda limitado uso de Dados Governamentais Abertos para propósitos 

democráticos. Uma deficiência geral dessas abordagens sobre dados abertos é que muitas 

vezes não se preocupam em considerar os diferentes papeis que possuem os cidadãos, 

individual e coletivamente (membros da sociedade civil e iniciativa privada), tampouco dos 

agentes e instituições públicas (incluindo administradores públicos, políticos e burocratas) no 

desenvolvimento da democracia, focalizando apenas nas informações que são, muitas vezes, 

demandadas, ao invés das informações de que os usuários efetivamente necessitam para 

contribuir ativamente no processo democrático (RUIJEIR; GRIMMELIKHUIJSEN; MEIJER, 

2017). 

Esses mesmos autores buscam promover um melhor entendimento conceitual da 

relação entre dados abertos e diferentes tipos de processos democráticos, um melhor modelo 
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explicativo dos desafios ao uso de dados abertos para a democracia e uma base para o 

desenho que denominaram “contextual e sensitivo” de plataformas de dados abertos. Isso foi 

desenvolvido a partir de uma perspectiva multifacetada da democracia, como sendo 

fiscalizadora, deliberativa e/ou participativa, em relação a três diferentes casos de políticas 

públicas – Gestão Orçamentária (Itália), Construção de Capacidades (Irlanda) e Diminuição 

da População (Países Baixos). 

Dentre os achados, concluíram que as plataformas de dados abertos podem facilitar a 

transformação de dados brutos em informações com significados, construídas coletivamente 

por agentes públicos e cidadãos. Além disso, apontaram para os desafios identificados no uso 

de dados abertos para a democracia. Da parte dos usuários, para que os dados sejam efetivos, 

os cidadãos necessitam conectar-se com o objeto ou problema público capaz de motivar o uso 

de dados abertos. Esse processo evolui à medida que existe uma comunidade ativa de 

usuários, uma vez que, individualmente, pode haver interesse em explorar um problema, mas 

se não houver uma comunidade, dificilmente ocorrerão interações democráticas. Da parte da 

Administração Pública, a provisão de informações e a qualidade dos dados foram apontados 

como cruciais, pois, se agentes públicos não disponibilizarem as informações necessárias ou 

se os cidadãos não tiverem acesso aos dados, provavelmente não haverá engajamento nas 

atividades democráticas de fiscalização/controle, deliberação e participação (RUIJEIR; 

GRIMMELIKHUIJSEN; MEIJER, 2017). 

No caso brasileiro, a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal 

(PDAPEF), instituída pelo Decreto Presidencial nº 8.777/2016, é formulada em um contexto 

político e social favorável a sua aplicação, tanto internamente quanto externamente.  

Internamente, porque a Constituição de 1988 no Brasil se orienta pela defesa da 

cidadania e da garantia de direitos, que culminam com o fortalecimento da cultura 

democrática e contribuem para aflorar a relevância da participação da sociedade civil na 

gestão pública, especialmente no sentido de ampliar o controle social sobre as ações do 

Estado. O novo papel do Estado parece ser o de catalisador de energias e potencialidades 

governamentais e comunitárias (KEINERT, 1994). Farah (2011), acrescenta que nas últimas 

décadas o “público” da administração pública foi redefinido, ampliando suas fronteiras para 

além do Estado, passando a incluir organizações não governamentais, entidades do setor 

privado e da comunidade e instituições voltadas à inclusão dos cidadãos no processo de 

formulação, implementação e controle de políticas públicas. A partir daí, o desenvolvimento 

de mecanismos como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei da Transparência e a Lei de 

Acesso à Informação foram determinantes para a maior promoção e preocupação com a 
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transparência pública e responsabilização sobre os governos, culminando com novas 

tendências paradigmáticas na Administração Pública (NEVES, 2013). 

Externamente, o fortalecimento dos regimes democráticos tem sido uma constante ao 

longo dos últimos anos, e assim como no Brasil, crescem em outros países as reivindicações 

por maior transparência e participação na gestão dos recursos públicos, maior 

acompanhamento sobre a qualidade dos serviços prestados, além, igualmente, por maior 

accountability ou responsabilização dos gestores dos recursos e das políticas (ALBANO, 

2014). Nesse sentido, intensificou-se o apelo dos cidadãos pela disponibilização de dados 

públicos produzidos pelos governos, pelo fato de contribuir para o exercício da transparência 

e controle social, através da garantia do direito de acesso aos conjuntos de dados da esfera 

pública, para livre análise, utilização e reutilização (CONRADIE; CHOENNI, 2014; YANG; 

WU, 2016). Para Zeleti, Ojo e Curry (2016), muitos governos ao redor do mundo têm se 

esforçado para compreender e adaptar-se às mudanças trazidas pelo crescimento global da 

tecnologia da informação e da internet, visando proporcionar o empoderamento dos cidadãos 

e organizações e o aumento da possibilidade de melhoria na qualidade dos serviços públicos 

ofertados, o que também se dá através de inúmeras iniciativas de abertura de dados 

governamentais. Contudo, adverte Issa (2013, p. 11): “abrir dados pode significar a 

inauguração de um vasto campo de possibilidades, ainda não plenamente compreendidas e, 

menos ainda, estudadas”. 

De toda forma, a política de Dados Governamentais Abertos do caso brasileiro, a 

PDAPEF, figura como um relevante instrumento de ação pública capaz de contribuir para a 

consolidação democrática, e de forma ainda mais contundente se for expandida aos demais 

níveis de governo dos entes federativos, como pretendem os compromissos assumidos pelo 

país no seu mais recente plano de ação para o governo aberto. Iniciativas como essa, que 

visam reforçar a transparência e ampliar e solidificar os espaços de participação social são, 

atualmente, fundamentais ao estabelecimento das novas tendências paradigmáticas da 

administração pública, reivindicadas pela sociedade em suas mais diversas frentes para fins de 

desenvolvimento, redução das desigualdades e reestabelecimento da confiança entre governos 

e cidadãos. Se os direitos estão entre os blocos essenciais da construção democrática, como 

afirma Dahl (2001), então assegurar à sociedade o direito de acesso aos dados públicos e o 

direito de desenvolvimento de capacidades para controlar e cooperar com a ação pública é 

algo que não cabe ser preterido, mas explorado, aprofundado e desenvolvido, para que seus 

efeitos desejáveis de transformação social sejam o melhor e mais realizáveis possível. 

Para que isso aconteça, adicionalmente, os próprios cidadãos ao reivindicar a garantia 
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de seus direitos, aliados aos demais atores impactados pela ação e políticas públicas seja na 

sociedade civil, academia, instituições públicas ou privadas, necessitam buscar meios de 

preservar os avanços que já foram alcançados rumo à consolidação democrática, evitando que 

determinadas ações ganhem espaço e se imponham contra o avanço da transparência, da 

participação e do controle social, a exemplo do Decreto Presidencial nº 9.690/2019, que 

visava alterar a Lei de Acesso à Informação no Brasil, possibilitando aos agentes públicos e 

autoridades de diversos níveis tornar documentos públicos reservados, sigilosos e 

ultrassecretos, impedindo que a população tivesse acesso às informações governamentais e 

obstruindo, assim, a sua fiscalização. Nesse caso específico o instrumento acabou revogado 

após a massiva rejeição de seu teor pela Câmara dos Deputados, algo que pode ser visto como 

um movimento favorável à democracia e ao fortalecimento da transparência pública. Mas a 

necessidade de que os cidadãos como um todo, nos mais diversos segmentos se mantenham 

atentos, permanece. 

Com isso, dada a relevância da matéria de DGA para o fortalecimento da 

transparência e de forma mais ampla, da democracia, a subseção seguinte se dedica a explorar 

como a temática vem sendo estudada no contexto brasileiro nos anos recentes. 

 

2.1.1 Dados Governamentais Abertos no Brasil: uma breve síntese 

 

A fim de melhor compreender de que maneira os Dados Governamentais Abertos vêm 

sendo estudados no Brasil, contexto de aplicação da PDAPEF e do objeto dessa pesquisa, foi 

conduzida uma revisão de literatura, durante o primeiro semestre de 2018, para a identificação 

dos trabalhos em nível de dissertações e teses relacionadas ao tema, através da Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). O recorte de teses e dissertações foi 

definido com o objetivo de investigar os estudos da pós-graduação stricto sensu, onde se 

enquadra a presente pesquisa, estudos que perseguem critérios de cientificidade, incluindo 

consistência, originalidade e rigor metodológico. 

A partir da realização de uma busca avançada no portal eletrônico da BDTD, 43 

estudos foram recuperados utilizando-se as palavras-chave “dados abertos”, “dados públicos” 

e “dados governamentais” para o campo título, em diferentes grupos de busca. A pesquisa 

poderia retornar qualquer uma das três expressões, no período compreendido entre os anos de 

2008 e 2018, visando recuperar os estudos mais recentes dentro do período em que o tema 

mais se desenvolveu, dissertações ou teses, sem a definição de idioma específico.  

Desses estudos, 36 referiam-se a dissertações de mestrado e 07 a teses de doutorado, 
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de diferentes programas e instituições. Porém, 03 registros constavam duplicados, restando 40 

estudos no total. Após a apreciação dos títulos e resumos, 28 foram excluídos do universo de 

análise, oriundos de áreas como Computação, Engenharia e Saúde, pela circunstância de 

guardarem pouca ou nenhuma relação com o propósito da pesquisa, não se revelando úteis 

pela sua abordagem estritamente técnica (ex. desenvolvimento de protótipos, programação 

etc.), na ampla maioria dos casos. Por outro lado, 12 estudos foram selecionados para 

pesquisa sobre DGA no Brasil.  

As principais informações, como tipo de estudo, instituição de origem, ano de 

produção, título e objetivo geral estão dispostos no Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Teses e Dissertações sobre Dados Governamentais Abertos no Brasil 

Tipo Instituição Ano Título Objetivo Geral 

Tese Universidade 
de Brasília 2014 

Emergência de um campo de ação 
estratégica : o caso de política pública 
sobre dados abertos 

Compreender a dinâmica das interações ao redor 
das políticas públicas de produção e consumo de 
dados abertos governamentais no Brasil. 

Tese 
Universidade 

Federal do Rio 
Grande do Sul 

2016 
Dados abertos no governo federal 
brasileiro : desafios de transparência e 
interoperabilidade 

Oferecer subsídios teóricos e práticos para o 
planejamento de uma política pública de dados 
abertos atenta ao contexto em que se insere. 

Tese Universidade 
de São Paulo 2014 

Dados governamentais abertos: proposta 
de um modelo de produção e utilização de 
informações sob a ótica conceitual da 
cadeia de valor 

Propor um modelo genérico de produção e 
utilização de informações sob a ótica conceitual 
da cadeia de valor, visando atender as 
necessidades do ecossistema brasileiro de dados 
abertos. 

Tese 
Pontifícia 

Universidade 
Católica do RS 

2017 

Mecanismos de ampliação da 
transparência em portais de dados abertos 
governamentais brasileiros à luz da 
Accountability Theory 

Propor mecanismos que ampliem a transparência 
em portais brasileiros que disponibilizam Dados 
Abertos Governamentais, com o propósito de 
accountability, na percepção de usuários e 
especialistas. 

Dissertação Universidade 
de São Paulo 2013 

Modelos de negócios adotados para o uso 
de dados governamentais abertos: estudo 
exploratório de prestadores de serviços na 
cadeia de valor dos dados governamentais 
abertos 

Identificar tipos de usos que podem ser 
agregados aos dados governamentais abertos por 
prestadores de serviço, para oferecer produtos e 
serviços através de aplicativos para smartphones 
ou através de páginas da web. 

Dissertação 
Pontifícia 

Universidade 
Católica de SP 

2013 
Dados abertos governamentais: 
implicações e possibilidades em políticas 
públicas 

Avaliar de que maneira as práticas de dados 
abertos governamentais podem interferir no 
processo de formulação, implementação e 
avaliação de políticas públicas. 

Dissertação Universidade 
de São Paulo 2017 

Dados governamentais abertos, 
mobilidade urbana e laboratórios vivos 
(Living labs): um estudo a partir da 
experiência do MobiLab no município de 
São Paulo 

Analisar a experiência de um living lab do setor 
público na utilização de dados governamentais 
abertos de mobilidade urbana, na cidade de São 
Paulo, como forma de oferta de serviços. 

Dissertação 
Fundação 

Getúlio Vargas 
- RJ 

2014 

Minha escola transparente: uma análise 
comparativa do uso de dados 
governamentais abertos na educação 
básica no Brasil e Inglaterra 

Analisar os efeitos dos dados educacionais 
abertos sobre a administração e a prática do 
processo educativo no ensino básico. 

Dissertação 
Universidade 

Federal do Rio 
de Janeiro 

2015 

Panorama sobre a utilização de dados 
governamentais abertos no Brasil: um 
estudo a partir dos aplicativos 
desenvolvidos 

Traçar um panorama, a partir do estudo dos 
aplicativos gerados, sobre como a sociedade 
brasileira está utilizando Dados Governamentais 
Abertos. 

Dissertação Universidade 2016 Dados abertos: categorias e temas Realizar uma investigação em 104 Instituições 
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Federal de 
Pernambuco 

prioritários a serem disponibilizados pelas 
instituições federais de ensino superior 
(IFES) aos cidadãos. 

Federais de Ensino Superior (IFES) em busca 
dos temas mais demandados pela sociedade, 
registrados no Sistema Eletrônico do Serviço de 
Informações ao Cidadão (e-SIC), entre maio de 
2012 a abril de 2016. 

Dissertação 

Universidade 
Federal do Rio 

Grande do 
Norte 

2017 

Dados abertos do governo brasileiro: 
entendendo as perspectivas de 
fornecedores de dados e desenvolvedores 
de aplicações ao cidadão 

Compreender e comparar as peerspectivas dos 
fornecedores de Dados Abertos Governamentais 
(DAGs) e desenvolvedores brasileiros que 
usufruem desses dados, quanto às motivações 
desses atores, às dificuldades e barreiras 
enfrentadas no processo de fornecimento e 
utilização de DAGs brasileiros, bem como 
propor recomendações com o intuito de 
aprimorar o processo. 

Dissertação 
Universidade 

Federal do 
Pampa 

2018 
Possibilidades de inovação aberta com a 
utilização de dados governamentais 
abertos no contexto brasileiro. 

Identificar possibilidades de inovação aberta nas 
iniciativas que visam promover a abertura de 
dados públicos, em formato aberto. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Sobre as pesquisas selecionadas, optou-se pela análise de conteúdo dos resumos com o 

suporte do software NVivo. O processo de análise contou com a organização do material e 

codificação aberta por livre fluxo, a partir de quatro categorias analíticas pré-determinadas, 

verificadas na Figura 1. As quatro categorias visaram identificar nos estudos realizados o 

contexto de aplicação da investigação, os propósitos dos pesquisadores, os aspectos 

metodológicos adotados e os principais resultados aferidos. A área que cada categoria ocupa 

na representação gráfica está de acordo com a cobertura dos códigos gerados na codificação 

aberta, ou seja, dos 12 códigos de contexto, 19 códigos de propósito, 20 códigos de métodos e 

17 códigos de resultados. 

 
Figura 1 – Categorias analíticas da revisão de literatura sobre DGA 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir do software NVivo, 2018. 
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No que se refere à primeira categoria, contexto, os autores destacaram a definição e 

relevância crescente dos Dados Governamentais Abertos, principalmente após o surgimento 

da Parceria para o Governo Aberto (OGP), como dados públicos disponíveis através da 

internet, estruturados e compreensíveis logicamente, para que as pessoas possam utilizar, 

reutilizar, modificar e redistribuir para quaisquer finalidades. Carregam consigo, segundo os 

estudos, a premissa de afetar positivamente a democracia e as políticas públicas, e servem à 

promoção da transparência, participação, controle social e accountability, além do estímulo à 

inovação, especialmente pelo uso das tecnologias da informação e comunicação, 

potencializando o desenvolvimento de serviços públicos digitais, com a criação de 

ferramentas, soluções baseadas em dados abertos e modelos de negócio para a geração de 

valor.  

Os estudos ainda mencionam nessa categoria, as exigências técnicas e os discursos 

políticos que vêm se desenvolvendo em torno da temática, o aumento da articulação global à 

formulação de políticas públicas que contemplam dados abertos, qualidade e quantidade de 

dados disponibilizados e o quanto podem potencialmente afetar a capacidade estatal ao 

possibilitar integração, interoperabilidade, participação na tomada de decisão e colaboração 

entre governo e sociedade. Por outro lado, não deixam de mencionar os desafios e limitações 

que as iniciativas nesse sentido têm enfrentado, como as variáveis institucionais que modulam 

os esforços de abertura de dados nas organizações públicas e que por vezes constrangem os 

ganhos democráticos e a efetividade governamental. Ademais, destacam as limitações 

técnicas dos conjuntos de dados disponíveis atualmente por meio dos portais eletrônicos, bem 

como as dificuldades governamentais com as múltiplas interações necessárias com a 

sociedade para o fortalecimentos das políticas emergentes nesse sentido. 

Quanto à categoria propósitos, alguns estudos se dedicaram a investigar as diferentes 

formas de uso que vêm ocorrendo sobre os conjuntos de dados governamentais 

disponibilizados no país, especificamente no desenvolvimento de novas tecnologias, como 

aplicativos para serviços. Outros se voltaram à análise das características e da qualidade dos 

próprios conjuntos de dados e outros ainda sobre as possibilidades de utilização desses dados, 

mas que não necessariamente vêm ocorrendo, e também sobre a identificação das 

informações mais demandadas pela sociedade, que podem servir de subsídio para a abertura 

de novos conjuntos de dados.  

De maneira mais aprofundada, alguns pesquisadores detiveram-se a investigar 

modelos de negócios desenvolvidos que utilizam dados abertos como base; identificar 

possibilidades de inovação aberta; modelos capazes de agregar valor à utilização desses 
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dados; e também diferentes perspectivas de desenvolvedores de soluções e fornecedores de 

conjuntos de dados, sobre motivações e dificuldades em seu manuseio. Outrossim, parte dos 

trabalhos estabeleceu propósitos em torno da relação dos dados governamentais abertos com 

as dinâmicas da democracia, promoção da transparência, accountability e participação social, 

e também sobre como as iniciativas de DGA podem impactar a formulação, implementação e 

avaliação de políticas públicas no país. Abordagens acerca de fatores institucionais críticos 

voltados ao processo de aprendizagem e planejamento de estratégias de abertura de dados 

governamentais também foram consideradas à medida que se leva em conta o tema como 

estratégico e emergente no meio político e social. 

A terceira categoria, métodos, mapeia os principais métodos utilizados nas pesquisas, 

que no caso da presente revisão são integralmente de natureza qualitativa. Como desenho 

predominante revelou-se o estudo de caso, tanto na modalidade única como múltipla, 

evidenciando-se a ocorrência dos estudos comparativos. Destaca-se também a utilização de 

Grounded Theory para uma das dissertações. Os tipos de estudos mais recorrentes foram os 

exploratórios e descritivos. Quanto à coleta de dados, as técnicas mais utilizadas foram as 

entrevistas semiestruturadas, coleta documental (informações oriundas de documentos físicos 

e fontes eletrônicas) e observação participante. E no que tange às técnicas de análise, 

predominou em praticamente todas as pesquisas a análise de conteúdo, com a formação de 

códigos e categorias analíticas em torno de determinados temas. 

A última categoria, de resultados, por sua vez reúne os principais achados dos estudos 

do corpus da revisão. Algumas pesquisas manifestaram-se sobre a incipiência das iniciativas 

de dados abertos no Brasil e procuraram apontar os principais desafios e caminhos possíveis à 

efetivação das potencialidades dos Dados Governamentais Abertos, principalmente como 

instrumento de afirmação e fortalecimento democráticos. Barreiras culturais, baixa qualidade 

dos dados, dependência da trajetória, escolhas tecnológicas e até mesmo a legislação, 

representam algumas das dificuldades evidenciadas. Essas dificuldades atribuem às iniciativas 

sobre DGA um caráter incremental de mudança, a despeito de momentos de maior avanço, 

como a própria instituição da Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal.  

Outros estudos deram destaque às dimensões de transparência, controle, 

responsabilização e colaboração que as iniciativas promovem no meio político-social, e 

consequentemente, os avanços, por menores que sejam, no aumento dos espaços de tomada de 

decisão. Alguns ainda, identificaram fatores que favorecem a cooperação entre governos e a 

sociedade para a geração de inovações a partir de DGA, e também os tipos de dados mais 

demandados pela sociedade às IFES pelos canais de acesso à informação, tais como 
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servidores, concursos e vagas, alunos, contratos e licitações, por exemplo. 

Finalmente, parte das pesquisas reforçou o desafio da articulação necessária dos atores 

frente às iniciativas de dados abertos, principalmente pelo fato de ainda se caracterizar como 

um campo emergente nas políticas públicas. Alguns dos atores mencionados, dentre outros, 

foram os governos, unidades de governança, organizações da sociedade civil, universidades e 

empresas. E sobre esses atores recai a necessidade de estabelecimento de uma longa agenda 

de negociação e ação, para que as condições motivadoras e facilitadoras em relação ao campo 

sejam exploradas e potencializadas. Como exemplo figura a imprescindibilidade do aumento 

do conjunto de dados disponibilizados e da qualidade desses conjuntos, com a finalidade 

maior de que as iniciativas sejam sustentáveis e permitam o alcance dos objetivos que o 

movimento como um todo propõe. 

Assim, frente às características dos estudos desenvolvidos no Brasil, em especial no 

tocante aos benefícios, barreiras, potencialidades e características das iniciativas de DGA, 

compreender a implementação da PDAPEF implica apropriar-se das discussões relacionadas 

ao campo das políticas públicas o que o tópico seguinte pretende sucintamente abordar. 

 

2.2 Políticas públicas e implementação: definições e perspectivas de análise 

 

Uma política pública corresponde ao resultado da atividade de uma autoridade 

investida de poder público e de legitimidade governamental (MENY; THOENIG, 1992). 

Corresponde, ainda, às decisões de agir ou não agir de uma autoridade pública diante de um 

problema social ou em um setor relevante e de sua competência. As políticas, do ponto de 

vista analítico, representam um conjunto de práticas e normas que emanam de um ou mais 

atores públicos, se desdobram em intervenções, regulamentações, provisão de serviços, 

repressão etc., e podem também assumir um caráter mais simbólico ou imaterial, através de 

discursos, campanhas ou estratégias de comunicação. Não obstante, as políticas públicas são 

sempre revestidas de finalidade, seja ela explícita ou implícita pela autoridade pública. Os 

autores resumem sua definição como “um programa de ação governamental em um setor da 

sociedade ou espaço geográfico” (MENY; THOENIG, 1992, p. 90). 

Por seu turno, Muller e Surel (2002) resgatam o caráter polissêmico do termo 

“política”, que diferentemente do Português, na língua Inglesa possui as variações polity, 

politics e policy, referindo-se o primeiro à esfera da política, que faz a distinção entre o 

mundo da política e a sociedade civil; o segundo à atividade política, que se refere às disputas 

por cargos políticos, debates partidários e diferentes formas de mobilização; e o terceiro à 
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ação pública, que designa efetivamente o processo pelo qual são elaborados e implementados 

programas de ação pública, ou seja, dispositivos político-administrativos coordenados em 

torno de determinados objetivos. Essa terceira acepção se refere às políticas e os resultados 

que produzem na sociedade, e prioritariamente sobre ela recai o olhar de quem se dispõe à 

análise das políticas públicas, o que não significa, evidentemente, deixar de lado as demais 

dimensões. 

Secchi (2016) aprofunda o debate sobre a definição de política pública, promovendo a 

reflexão também sob o ponto de vista analítico, a partir de três “nós conceituais”: 

a) No primeiro, apresenta as abordagens estatista e multicêntrica, em que através da 

primeira alguns estudiosos defendem que as políticas públicas são monopólio de 

atores estatais, sendo a ação definida pela personalidade jurídica do ator 

protagonista. Já no que diz respeito à segunda, seus defensores consideram 

diferentes atores (estatais e não estatais) como protagonistas no estabelecimento de 

políticas públicas, não importando sua personalidade jurídica, mas a natureza do 

problema que se dispõem a resolver, especialmente em se tratando de um 

problema público. Neste tópico o autor reconhece o papel reforçado do Estado, sob 

a ótica normativa, mas filia-se à abordagem multicêntrica, afirmando que políticas 

governamentais são aquelas elaboradas e estabelecidas por atores governamentais, 

mas que políticas públicas vão além dessa perspectiva e que estão focadas nos 

problemas públicos, independentemente se o tomador de decisão tem 

personalidade estatal ou não estatal, o que amplia, assim, o aproveitamento 

analítico e conceitual do campo; 

b) Em segundo lugar, o autor rejeita a “não ação” ou a “não decisão” dos atores como 

forma de política pública. Isto porque assume a política pública como diretriz de 

ação para resolver um problema público e, nesse sentido, a inação tomaria o 

caráter de omissão ou negligência, falta de inserção do problema na agenda formal. 

Secchi (2016) reforça, nesse sentido, que a política é uma diretriz, ou seja, uma 

orientação de um policymaker à atividade ou à passividade de um policytaker, 

possibilitando visualizar a sua implementação, bem como seu impacto. Cabe a 

ressalva aqui, que apesar desse posicionamento do autor, há estudiosos como 

Muller e Surel (2002, p. 22-23) que admitem casos possíveis em que a noção de 

não decisão pode se revelar útil à compreensão da ação pública: quando é 

intencional, controvertida (o problema é objeto de controvérsia pública) e quando 

não ocorre a execução porque a decisão envolve diferentes níveis político-
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administrativos; 

c) E por último, Secchi (2016) posiciona-se definindo as políticas públicas tanto 

como diretrizes estruturantes da ação (nível estratégico) como diretrizes de nível 

intermediário e operacional. Assim, as políticas não seriam somente 

“macrodiretrizes” para programas, planos e projetos, mas compreendem o 

processo por inteiro, podendo uma política pública ser composta de outras que a 

operacionalizam. Em cada nível da política pública, contudo, pode haver um 

entendimento diferente de problemas e soluções, configurações institucionais 

diferentes, atores e interesses diferentes. Ao analista de uma política cabe escolher 

o nível de análise, que não pode deixar de estar vinculado à tentativa de 

enfrentamento de um problema público. 

O problema para o qual se volta a política pública corresponde à diferença entre a 

situação atual e uma situação ideal possível para a realidade pública. Assim, passa a existir 

quando o status quo é considerado inadequado pela coletividade e quando existe a expectativa 

do alcance de uma situação melhor (SECCHI, 2016). 

Meny e Thoenig (1992) com base em uma outra perspectiva afirmam que toda política 

pública contempla uma teoria de mudança social. Essa teoria implica em uma relação de 

causa e efeito contida nas disposições que regem e fundamentam a ação pública considerada. 

Esta causalidade é normativa e se identifica através dos objetivos, conteúdos e instrumentos 

de ação que a autoridade governamental adota para gerar, a partir de realizações, os efeitos ou 

impactos sobre o tecido social. 

E Subirats et al. (2008) procuram, em suma, evidenciar os diversos elementos 

constitutivos de uma política pública: (i) a solução de um problema público, em que um 

problema social passa a ser reconhecido politicamente como público; (ii) a existência de 

grupos-alvo na origem de um problema público, ou seja, grupos cujo comportamento gera o 

problema social, supostamente; (iii) uma coerência ao menos intencional, que consiste em 

uma base conceitual de partida na relação entre as decisões e atividades adotadas para levar a 

efeito a política; (iv) a existência de diversas decisões e atividades (conjunto de ações); (v) 

um programa de intervenções que contenha decisões mais ou menos concretas e 

individualizadas; (vi) a clareza do papel-chave dos atores públicos (atores integrados no 

sistema político-administrativo) ou até mesmo atores privados dotados de legitimidade 

jurídica para atuar na representação; (vii) a existência de atos formais para a implementação 

das medidas adotadas e; (viii) a natureza mais ou menos obrigatória das decisões e atividades, 

que representam as relações contratuais, que podem levar a formas tanto motivadoras como 
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coercitivas de ação pública. 

Outrossim, Camões (2013) menciona que na literatura sobre políticas públicas, desde 

Laswell (1951) e David Easton (1965) iniciou-se a proposição de modelos de políticas a partir 

de estágios, que passam a ser analisadas através de diferentes etapas aproximando-se do que 

seria um modelo processual. Para a autora, existem estudos com diversas categorizações para 

os estágios das políticas públicas, contudo, três estágios são comuns às diferentes propostas e 

amplamente utilizados e difundidos na literatura do campo: formulação, implementação e 

avaliação. A formulação está centrada na formação da agenda e nos argumentos de como são 

construídas as decisões e quais os assuntos trazidos para a esfera pública. A implementação 

representa a fase durante a qual são empreendidas ações que geram efeitos a partir de um 

marco normativo de intenções. Significa colocar em prática, executar, dirigir ou administrar o 

que foi previsto no plano da política (MENY; THOENIG, 1992) . E a avaliação, por 

conseguinte, se refere ao processo de monitoramento dos resultados e fornecimento de 

subsídios para a reformulação das políticas, seus problemas e soluções (CAMÕES, 2013). 

Muller e Surel (2002) destacam que a maior parte dos estudos sobre políticas públicas, 

ao longo do tempo, foi estruturada por uma abordagem sequencial, que consiste em separar as 

políticas em uma série de sequências de ação, que correspondem ao mesmo tempo a uma 

descrição da realidade e à criação de um tipo ideal de ação pública. Porém, ainda que 

proponha um quadro simples de análise dividido em etapas progressivas da ação pública, a 

abordagem acaba por sugerir uma visão demasiadamente linear, o que pode levar o analista a 

subestimar o caráter muitas vezes caótico das políticas públicas. Ocorre que não é raro que 

determinadas etapas sejam inexistentes ou tenham sua ordem invertida, e possam até mesmo 

terminar encadeadas. Assim, o processo de resolução dos problemas acaba sendo muito mais 

complexo do que supõe o modelo sequencial. 

Como alternativa, alguns estudiosos a exemplo de Secchi (2016), apresentam o 

processo das políticas públicas como ciclo, representado pela Figura 2, que consiste em um 

esquema de visualização e interpretação que organiza a vida de uma política pública em fases 

sequenciais, mas interdependentes e dinâmicas. O modelo que apresenta contempla as três 

etapas comuns descritas por Camões (2013), e se resume em sete fases principais que são: (i) 

a identificação do problema; (ii) a formação da agenda; (iii) a formulação de alternativas; (iv) 

a tomada de decisão; (v) a implementação; (vi) a avaliação; e (vii) a extinção. 
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Figura 2 – Ciclo de políticas públicas 

 
Fonte: Secchi, 2016. 

 

Mesmo a abordagem do ciclo recebe do autor a crítica de raramente refletir a real 

dinâmica de uma política pública, mas ainda assim possui uma utilidade heurística, possibilita 

organizar as ideias, faz com que a complexidade de uma política pública seja simplificada e 

ajude políticos, administradores e pesquisadores a criar um referencial comparativo para casos 

heterogêneos (SECCHI, 2016). 

Conforme já estabelecido, o foco deste estudo volta-se para o estágio da 

implementação, que, para Camões (2013) constitui um processo que requer ampla 

compreensão de seus desafios. Dessa forma, a seguir são tratados os principais aspectos e 

perspectivas analíticas relacionados à implementação, e logo adiante, o modelo teórico 

adotado.  

 

2.2.1 O processo de implementação 

 

Os elementos básicos para qualquer análise sobre o processo de implementação, na 

visão de Secchi (2016), são pessoas e organizações, com interesses, competências (técnicas, 

humanas, de gestão) e comportamentos variados. E que também fazem parte do escopo 

analítico as relações existentes entre as pessoas, as instituições vigentes (regras formais e 

informais) e os recursos diversos – financeiros, materiais, informativos e políticos 

(capacidade de influência). 

Dedicar-se à análise da implementação significa interessar-se pela forma com que um 

programa público é apropriado e não apenas pela forma como foi concebido e estruturado 

(LASCOUMES; LE GALÈS, 2012). Para esses autores, o ponto de partida da análise das 
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políticas públicas consistiu no relativo fracasso das ações intervencionistas do Estado, ao fim 

da década de 1960. Nesse momento teria ocorrido uma forte mobilização das ciências sociais 

com o objetivo de compreender por que, mesmo diante de grandes investimentos públicos, 

numerosos problemas sociais e econômicos ainda perduravam. Os estudos frequentemente se 

concentravam em descrever o fracasso dos problemas públicos, mas sobretudo o 

distanciamento entre as intenções dos gestores e os resultados obtidos. 

Os fracassos passaram a ser interpretados sob três perspectivas: inefetividade, 

ineficácia e ineficiência. A inefetividade revela que apesar de as decisões políticas terem sido 

tomadas e as medidas terem sido adotadas, as ações de intervenção não se concretizaram 

adequadamente, deixando de produzir os efeitos transformadores desejados. A ineficácia se 

volta para a deficiência dos resultados obtidos (outputs), levando-se em consideração que as 

medidas previstas foram adotadas. E, por fim, a ineficiência, direcionada mais por uma 

perspectiva econômica, enfatiza o custo desmedido dos resultados obtidos, a desproporção 

entre os níveis de investimento e o impacto resultante das políticas (LASCOUMES; LE 

GALÈS, 2012). 

Para Subirats et al. (2008), os estudos empíricos decorrentes dessa abordagem 

denominada clássica, aos poucos começaram a distanciar-se de um enfoque legal e jurídico 

tradicional que considerava a implementação como meramente executiva, quase mecânica, 

passando a dar maior relevância aos atores político-administrativos, à qualidade dos produtos 

e dos efeitos das políticas públicas. Assim, quatro dimensões são incorporadas como fatores 

explicativos: a estrutura dos programas das políticas a serem implementadas; o sistema 

político-administrativo da implementação; o peso econômico, político e social dos grupos-

alvo; e as chamadas variáveis situacionais. A estrutura, nesse contexto, refere-se aos ajustes 

institucionais e diferentes modalidades de instrumentos de intervenção. O sistema político-

administrativo, por sua vez, se refere ao reconhecimento das características diferenciais entre 

as autoridades políticas e as organizações administrativas a cargo da implementação. O peso 

dos grupos-alvo se volta ao reconhecimento da capacidade de influência do tecido social em 

relação à intervenção. E as variáveis situacionais, por último, se referem a eventos externos, 

alterações no contexto econômico e social, questões conjunturais que podem ampliar ou 

reduzir a margem de manobra durante a fase de implementação. 

Secchi (2016) reforça que as contribuições teóricas de Pressman e Wildavsky na obra 

publicada em 1973 com o título original Implementation: how great expectations in 

Washington are dashed in Oakland, sobre por que e como acontecem falhas no processo de 

implementação, sintetizam que essa fase das políticas públicas não se traduz apenas em 
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problemas técnicos ou administrativos, mas constitui-se de um emaranhado de elementos 

políticos que frustram os mais bem-intencionados planejamentos. 

A partir daí, Lascoumes e Le Galès (2012) pontuam que o intervencionismo estatal, 

para ser aceitável, passou ao dever de estar racionalmente fundamentado. E assim o termo 

policy surge a partir de H. D. Laswell para designar uma abordagem renovada e racionalizada 

dos negócios públicos. O crescimento da riqueza nacional após a Segunda Guerra Mundial, 

especialmente nos Estados Unidos, torna-se uma nova racionalidade da ação governamental a 

ser implementada de acordo com critérios de coerência econômica, adotados tanto pelo 

Estado como pelas empresas. Intensifica-se o processo de desenvolvimento da Administração 

Pública, dos procedimentos de planificação e dos métodos de auxílio às decisões. 

Essa planificação e diversificação de métodos se abrem às abordagens sociológicas 

que então se mobilizam para identificar e explicar as falhas de implementação, a fim de 

antecipar futuros fracassos e prever dispositivos de execução que sejam ao mesmo tempo, 

efetivos, eficazes e eficientes. A corrente da sociologia administrativa, conduzida por Michel 

Crozier e seus colaboradores, no início da década de 1960, consegue com base em estudos de 

caso significativos, importar e adaptar novos questionamentos sobre a racionalidade e a 

eficácia da ação pública. Suas conclusões comprometem a imagem de uma administração 

pública baseada em organogramas hierárquicos e princípios racionais. Em contrapartida, 

identificam espaços de autonomia dos atores, sua capacidade de desenvolver sistemas de ação 

fora dos modelos formais, assim como sua propensão a exercer poderes para afirmar 

autoridade, preservando seus espaços de liberdade (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012). 

A questão sociológica que passa então a integrar o centro dos estudos sobre 

implementação é a produção de sistemas locais de ação pública, mais ou menos integrados 

entre si, partindo do fato de que os atores respeitam e partilham pressões, percebem as 

condições de sucesso ou fracasso, estabelecem alternativas e formulam compromissos. A ação 

pública assim, não corresponde nem a um conjunto de ordens a serem seguidas nem a um 

caos em que todos os atores só agem de acordo com seus interesses, mas o que a análise da 

implementação revela são as formas e impactos nas ordens locais. As abordagens científicas 

em termos de implementação voltam-se a demonstrar os limites das interpretações em termos 

de escolha racional e a confrontação entre as decisões do formulador e as estratégias 

autônomas dos agentes, sua capacidade de investir, de forma decisiva, sobre as obrigações 

que lhe são delegadas e ainda exercer poderes discricionários (LASCOUME; LE GALÈS, 

2012). Conforme pontuam Muller e Surel (2002), o que na verdade ocorre é a existência de 

uma multiplicidade de racionalidades concorrentes no interior do Estado, sustentadas por 
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atores, cujos interesses não coincidem necessariamente e, sobretudo, são distintos daquilo que 

poderia ser o interesse geral. 

Dessa maneira, Secchi (2016) destaca que a análise do processo de implementação 

pode ter o foco centrado no processo de implementação em si, seus elementos, contornos, 

suas relações e seu desenvolvimento temporal, ou numa perspectiva avaliativa que visa 

entender causas de falhas e acertos. Frey (2000), por sua vez, afirma que as atuais abordagens 

analíticas sobre o processo de implementação podem se dividir entre a análise da qualidade 

material e técnica de projetos ou programas e análise das estruturas político-administrativas e 

atuação dos atores envolvidos.  

As considerações de Secchi (2016) e Frey (2000) ao caracterizar os elementos da 

análise do processo de implementação, levam às possíveis abordagens analíticas, que segundo 

a literatura consultada são principalmente duas: a primeira com enfoque top down e a segunda 

com enfoque bottom up (MENY; THOENIG, 1992; SUBIRATS, 2008; SECCHI, 2016). 

O modelo top dowm (de cima para baixo) apresenta a tomada de decisão como 

elemento central, claramente separado da implementação, como sendo fases consecutivas. 

Parte de uma visão funcionalista e tecnicista de que as políticas públicas devem ser elaboradas 

e decididas pela esfera política e que a implementação é mero esforço administrativo de achar 

meios para os fins estabelecidos (SECCHI, 2016). Meny e Thoenig (1992) evidenciam para 

este enfoque o raciocínio linear, sustentado por três crenças estruturantes: (i) a primazia 

hierárquica da autoridade, em que a administração situa-se hierarquizada e centralizada; (ii) a 

distinção entre as esferas política e administrativa, estando na primeira os decisores políticos e 

na segunda os executores da burocracia; e (iii) a busca do princípio da eficiência, ou seja, que 

visa a otimização dos recursos e dos resultados. De acordo com o autor, esse enfoque 

minimiza o significado da implementação no trabalho político, possibilitando pouca ou 

nenhuma autoridade discricional e liberdade de ação às instâncias executoras. 

Camões (2013), com base em Pressman e Wildavsky (1984), considera que a 

implementação no enfoque top down consiste numa cadeia causal, com seus respectivos elos 

entre política e ação, para a obtenção dos resultados programados. Nessa perspectiva a 

política deve ser implementada exatamente como foi formulada, e a pesquisa que se reveste 

dessa abordagem dá ênfase à extensão da concordância entre os objetivos estabelecidos e as 

atividades desenvolvidas para a implementação legalmente constituída. 

Por sua vez, o modelo bottom up (de baixo para cima), se caracteriza por uma 

liberdade maior aos burocratas e redes de atores, no que se refere a auto organizar e modelar a 

implementação das políticas públicas. Nesse modelo, os implementadores têm maior 
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participação no escrutínio do problema e na prospecção de soluções durante a implementação. 

A avaliação dos resultados alcançados geralmente ocorre posteriormente ao invés de uma 

avaliação fundamentada na obediência rigorosa das prescrições (SECCHI, 2016). Para Meny 

e Thoenig (1992), o enfoque do modelo prescreve um processo ascendente de execução. O 

ponto de partida está na formulação concreta do comportamento ou situação que requer a 

intervenção pública. Em seguida, trata de definir as soluções possíveis que modificarão a 

realidade por meio da política pública, observando-se o efeito esperado. Trata-se de um 

raciocínio invertido, que permite aproximar o problema e a política, em um contexto em que 

as pessoas mais próximas do comportamento ou situação têm maiores condições de resolver o 

problema, ou seja, os responsáveis pela implementação. 

Dessa maneira, Camões (2013) entende que a abordagem considera uma participação 

mais ativa da burocracia por meio da discricionariedade no processo de interpretação e 

aplicação das proposições da política, o que pode transformar as definições da formulação no 

decorrer do processo de implementação. A pesquisa com foco nessa perspectiva analítica 

prevê a observância das decisões dos níveis mais altos da hierarquia organizacional e também 

do papel dos implementadores, que estão mais próximos do público-alvo e que fazem uso de 

possíveis adequações daquilo que foi determinado. 

Subirats (2008) sublinha que a perspectiva top down não permite incorporar as 

ocorrências surgidas dos processos sociais e políticos, não previstas no programa da política 

pública, e considera que a análise a partir da perspectiva bottom up deve ser levada em conta 

porque se concentra no que denomina atores de base. Para o autor, o programa da política 

representa um marco do jogo, mas não deve marcar rigidamente o processo. 

Enfim, Meny e Thoenig (1992) resumem que a execução de uma política pública se 

caracteriza por um conjunto de atividades individuais, coletivas e organizacionais, que 

transformam condutas em um determinado contexto prescritivo estabelecido pela autoridade 

pública. Essa definição analítica conta com dois elementos de base: uma orientação normativa 

que inclui a mudança social e um sistema de ação composto normalmente por muitos atores. 

Com base no argumento de Camões (2013), de que os estudos recentes sobre o 

processo de implementação reconhecem a necessidade de convergência das explicações das 

perspectivas top dowm e bottom up diante da complexidade da temática, a seguir se detalha a 

perspectiva adotada para a presente pesquisa, que busca combinar os elementos em torno das 

capacidades de gestão na implementação das políticas públicas.  

 

2.2.2 Arranjos institucionais e capacidades de gestão 
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Para falar em arranjos institucionais e capacidades de gestão em políticas públicas, 

talvez se faça importante mencionar a relevância da visão neoinstitucionalista abordada por 

Muller e Surel (2002), através do qual as instituições são tidas como objeto pertinente e 

permanente de análise. O neoinstitucionalismo prevê uma certa interdependência entre as 

instituições sociais e políticas relativamente autônomas, formando um quadro evolutivo de 

interações, cujas formas e modalidades mudam de modo progressivo pelo efeito mesmo 

dessas interações. Nessa corrente de pensamento, as instituições são consideradas fator de 

ordem, em que regras, rotinas e modos operatórios estandardizados organizam a atividade 

política, reduzindo o caráter caótico de uma possível competição. Além disso, considera que a 

atividade política é construída não somente pelas regras, papeis e procedimentos, mas 

igualmente por crenças, paradigmas, códigos, culturas e saberes. Assim, as instituições 

passam a contribuir para colocar em forma o sentido que os atores dão a sua ação, e isso 

reflete nas maneiras em como se arranjam essas instituições e como desenvolvem e aplicam 

suas capacidades de ação. 

Gomide e Pires (2014) manifestam que para compreender o processo de políticas 

públicas, se faz necessário aprofundar o olhar nos arranjos institucionais que dão sustentação 

à implementação, pois são vários os atores e interesses a serem coordenados e processados na 

execução de uma política: burocracias de diferentes poderes e níveis de governo, 

parlamentares de diversos partidos e organizações da sociedade civil. Em torno de cada 

política se arranjam organizações, mecanismos de coordenação, espaços de negociação e 

decisão entre atores, além das obrigações de transparência, prestação de contas e controle. 

Esses arranjos dotam o Estado de “capacidades” de execução de seus objetivos, ou seja, os 

arranjos determinam a capacidade do Estado de implementar políticas públicas. 

Uma vez que essa pesquisa se baseia no modelo teórico de Gomide e Pires (2014), a 

compreensão de capacidades de gestão deriva das denominadas capacidades estatais, que 

implicam em um ambiente institucional que assegure ao Estado condições para executar 

políticas públicas, a partir da coordenação entre os atores e organizações envolvidos 

(ARAÚJO, F.; ARAÚJO, M.; SOUZA, 2017). Grin (2012, p. 158) menciona que a literatura 

sobre capacidades estatais aborda como os governos fortalecem sua infraestrutura 

institucional para implementar políticas. Assim, o fortalecimento de suas capacidades 

associado à sua configuração política e organizativa acarretam na ampliação do seu poder de 

agência. Pontua ainda, que a existência da capacidade institucional, entendida como estruturas 

organizacionais e burocráticas, amplia a possibilidade de agência dos líderes políticos, e 
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também enfatiza a necessidade de articular agências e instituições, ações dos atores políticos e 

estruturas organizacionais, política e gestão. Em sentido nuclear, construir capacidades 

reporta à seleção e o desenvolvimento de arranjos institucionais políticos e administrativos 

(BOWMAN; KEARNEY, 1988), sendo que a inexistência de certas capacidades pode 

constranger o desenvolvimento de políticas ao reduzir o poder de agência dos governos. 

Grin (2012) ainda destaca em primeiro plano a capacidade institucional, relacionada às 

estruturas organizacionais e burocráticas, através das quais se constituirão arranjos 

institucionais políticos e administrativos, cuja articulação é fundamental para a 

implementação das políticas públicas. Na sua visão, a capacidade institucional mais uma vez 

reforça o poder de agência do Estado, que reflete nas formas de se relacionar com a 

sociedade, atender demandas, operacionalizar decisões. Cerqueira (2015), com base em 

Grindle (1996) complementa com outras três dimensões de capacidades: técnica, 

administrativa e política. O conjunto dessas capacidades se reflete em nível das organizações 

que representam a inserção do Estado na sociedade, e seu desenvolvimento a partir dos 

arranjos estabelecidos é fundamental para o êxito na coordenação de regras, mecanismos, 

atores e interesses em torno da execução das políticas. (GOMIDE; PIRES, 2014). 

Para que o Estado tenha condições de manter o seu poder de ação, necessita fortalecer 

suas capacidades organizacionais e institucionais, e para além disso, são requeridas também 

outras condições a fim de conferir seu caráter de suficiência, como governança e capacidade 

diretiva junto à sociedade (GRIN, 2012). Cerqueira (2015) complementa que as capacidades 

do Estado não constituem um corpo monolítico, mas estão multifacetadas e fragmentadas em 

sua estrutura, com fortes tensões e contradições entre os seus ramos e áreas de atuação. Com 

base em Weiss (1998), o autor evidencia quatro perspectivas de capacidades estatais: (i) 

capacidade como negociação social (arranjos institucionais para equilibrar interesses 

organizados); (ii) capacidade como coerção; (iii) capacidade como instrumento de políticas 

públicas; e (iv) capacidade como autonomia inserida (a forma como o Estado se insere, se 

organiza e interage com a sociedade). E pela ótica de Grindle (1996), são apresentadas outras 

quatro perspectivas alternativas, porém semelhantes: (i) capacidade institucional; (ii) 

capacidade técnica; (iii) capacidade administrativa; e (iv) capacidade política. 

Para Freigedo, Fuentes e Milanesi (2015), essas capacidades se manifestam através 

das organizações públicas, levando a melhorias em suas prestações de contas, fortalecimento 

na diversidade, pluralismo, autonomia e interdependência com outros atores do sistema. 

Complementam que desenvolver essas capacidades ainda resulta na criação de redes de 

interação interorganizacional através do próprio setor público, privado e sociedade civil. 
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Essas definições supõem a presença e a necessidade de determinados atributos de gestão que 

as organizações públicas devem ter para implementar suas ações específicas a partir dos 

objetivos definidos politicamente, ou seja, para implementar as políticas públicas. 

Gomide e Pires (2014) então evidenciam, que no contexto de vigência das instituições 

democráticas, diante do movimento de ampliação da participação dos diversos atores 

políticos, econômicos e sociais nos processos decisórios e no controle das políticas públicas, 

diante ainda do desafio das distintas dimensões de desenvolvimento (econômica, social, 

política, ambiental), respeitando-se os múltiplos interesses dos atores da sociedade, torna-se 

imprescindível a discussão acerca das capacidades de gestão. Isso se caracteriza 

especialmente porque os gestores públicos têm que se relacionar, simultaneamente, com três 

sistemas institucionais na produção de políticas públicas: o representativo, o participativo e o 

de controles burocráticos. Denota-se, além disso, a entrada de novos atores no contexto da 

ação pública, que com base em suas reflexões, é percebida como necessária para, por 

exemplo, a obtenção de informação e aumento do conhecimento sobre os problemas a serem 

enfrentados, bem como para as soluções a serem perseguidas. 

Assim, de forma analítica, os referidos autores propõem o exame do processo concreto 

de implementação das políticas públicas, visando melhor compreender como ocorre a relação 

entre a atuação da burocracia do Poder Executivo e os mecanismos de controle e participação 

política. E para isso, sugerem a perspectiva dos arranjos institucionais, que consistem no 

“conjunto de regras, mecanismos e processos que definem a forma particular como se 

coordenam atores e interesses na implementação de uma política pública específica” 

(GOMIDE; PIRES, 2014, p. 19-20). 

Para os autores, são os arranjos institucionais que dotam o Estado e as organizações 

públicas de capacidades de gestão, ou capacidade de implementar as políticas públicas. E 

ressaltam que essas capacidades podem ser compreendidas por meio de um componente 

técnico-administrativo, e outro, político-relacional. Esses componentes se fazem próximos das 

dimensões de capacidade descritas anteriormente por outros atores da literatura, e se destacam 

porque não levam em consideração somente os aspectos relacionados a uma perspectiva 

institucional clássica, característica do Estado desenvolvimentista de algumas décadas atrás, 

mas incluem sistematicamente os atores afetados no processo decisório, na promoção da 

transparência e accountability e no controle de resultados (GOMIDE; PIRES, 2014). Esse 

modelo analítico é representado pelo autores de acordo com a Figura 3, no contexto de uma 

ação pública caracterizada pela existência de instituições representativas, participativas e de 

controle (social, burocrático e judicial). 
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Figura 3 – Modelo analítico de capacidades de gestão 
 

 
Fonte: Gomide e Pires, 2014, p. 20. 

 

A figura demonstra que as capacidades de gestão integradas pelos componentes 

técnico-administrativo e político-relacional derivam dos arranjos institucionais onde 

interagem a burocracia e os atores do sistemas representativo, participativo e de controle. São 

as regras, processos e mecanismos instituídos pelos respectivos arranjos de implementação 

que vão explicar os resultados alcançados por cada política pública (GOMIDE; PIRES, 2014). 

Entende-se que este modelo de análise é adequado à investigação proposta na presente 

pesquisa, que visa justamente compreender como as capacidades de gestão em cada 

Instituição Federal de Ensino Superior do Rio Grande do Norte influenciam o processo de 

implementação dos Planos de Dados Abertos, no âmbito da Política de Dados Abertos do 

Poder Executivo Federal. É válido destacar que a decisão de adotar o modelo como 

ferramenta analítica leva em conta sua aplicação anterior para a análise de diferentes políticas 

públicas, cuja natureza de pesquisa foi essencialmente qualitativa, por meio de estudos de 

caso. Esses exemplos de políticas são descritos no Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Políticas públicas analisadas pelo modelo de capacidades de gestão 

Politica Pública Autor(es)/Ano Observações Instituição 
Programa Minha Casa, Minha 
Vida 

Loureiro, Macário e Guerra 
(2014) 

Capítulo da obra de Gomide 
e Pires (2014) 

Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada 

Programa de Integração da Bacia 
do Rio São Francisco 

Loureiro, Teixeira e Ferreira 
(2014) 

Capítulo da obra de Gomide 
e Pires (2014) 

Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada 

Projeto da Usina Hidrelétrica de 
Belo Monte Pereira (2014) 

Capítulo da obra de Gomide 
e Pires (2014) 

Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada 

Programa de Revitalização da 
Indústria Naval Pires, Gomide e Amaral (2014) 

Capítulo da obra de Gomide 
e Pires (2014) 

Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada 

Programa Nacional de Produção e 
Uso do Biodiesel Pedroti (2014) 

Capítulo da obra de Gomide 
e Pires (2014) 

Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada 

Plano Brasil Maior Schapiro (2014) Capítulo da obra de Gomide Instituto de Pesquisa 
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e Pires (2014) Econômica Aplicada 

Programa Bolsa Família Coutinho (2014) 
Capítulo da obra de Gomide 
e Pires (2014) 

Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada 

Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego Cassiolato e Garcia (2014) Capítulo da obra de Gomide 

e Pires (2014) 
Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada 

Programa Bolsa Família Araújo (2015) Tese de Doutorado 
Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte 

Política Industrial no Brasil: 
Programa Inovar-Auto Cavalcante (2017) Dissertação de Mestrado Universidade de São Paulo 
Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) Santos (2018) Dissertação de Mestrado 

Fundação Getúlio Vargas – 
São Paulo 

Políticas públicas da Secretaria de 
Licenciamento de São Paulo Damaral (2018) Dissertação de Mestrado Universidade de São Paulo 
Política de Promoção de Acesso à 
Água e Engajamento Social Mortara (2017) Dissertação de Mestrado 

Fundação Getúlio Vargas – 
São Paulo 

Política de Planejamento 
Governamental em Minas Gerais Silva (2017) Dissertação de Mestrado Fundação João Pinheiro 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Todas as pesquisas exemplificadas no Quadro 2 mantiveram a centralidade da análise 

sobre o processo de determinadas políticas públicas implementadas no país, utilizando-se do 

modelo de Gomide e Pires (2014), mesmo que de maneira adaptada ou combinada, para a 

discussão dos arranjos institucionais, desenvolvimento de capacidades e os impactos sobre o 

desempenho de gestão em cada caso, revelando-se úteis para reforçar a aplicabilidade do 

modelo também sobre a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal. 
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3 A PDAPEF NAS IFES DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

A implementação da Política de Dados Abertos deve ocorrer por meio dos Planos de 

Dados Abertos no âmbito de cada órgão ou entidade da Administração Pública Federal, 

direta, autárquica e fundacional, de acordo com o §2º do art. 5º do Decreto nº 8.777/2016.  

Dentre esses órgãos figuram as Instituições Federais de Ensino Superior do Estado do Rio 

Grande do Norte, que foram definidas como os casos a serem estudados à luz dos objetivos 

definidos. 

 

3.1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN) 

 

O IFRN, oriundo da denominação de Centro Federal de Educação Tecnológica 

(CEFET), foi estabelecido em sua atual configuração pela Lei nº 11.892/2008 e possui sede 

na cidade de Natal. No que compete à sua finalidade, volta-se à educação profissional e 

tecnológica, oferecendo em torno de 109 cursos presenciais e à distância, que vão desde a 

formação inicial e continuada de trabalhadores até a modalidade stricto sensu, passando pelos 

cursos de nível médio denominados integrados e subsequentes e de nível superior, 

classificados em licenciaturas, cursos de tecnologia e pós-graduação. 

 Possui atualmente cerca de 28 mil alunos em 21 campi, distribuídos em todas as 

regiões do Estado do Rio Grande do Norte. A instituição igualmente atua na formação inicial 

e continuada de professores, sobretudo nas áreas com maior carência de docentes, e além dos 

cursos regulares, oferece mais de 100 cursos de curta e média duração para pessoas com os 

mais diversos níveis de escolaridade, através do Programa de Acesso ao Ensino Médio e 

Emprego (PRONATEC) e Mulheres Mil. Oferece ainda à comunidade acadêmica, programas 

de iniciação científica e tecnológica; de fomento a projetos de pesquisa e inovação; e de 

incubação de empresas; executados com recursos próprios e concedidos por agências de 

fomento, permitindo a difusão da produção científica em eventos, mostras tecnológicas e pela 

publicação de artigos em periódicos especializados no Brasil e no exterior (IFRN, 2017; 

IFRN, 2018). 

No âmbito da gestão institucional, o IFRN declara possuir mecanismos participativos 

para a tomada de decisão em seus colegiados, com representantes de todos os segmentos da 

instituição e também de determinados segmentos da sociedade civil, perseguindo o objetivo 

de consolidar uma sociedade democrática, regido pelos princípios da participação e 
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autonomia.  

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) referente aos anos de 2014 a 2018, 

período em que foi dado início à implementação da PDAPEF, tinha como objetivo estratégico 

basilar: “promover condições para a permanência e o êxito dos estudantes matriculados nos 

diversos cursos e programas que permeiam as dimensões de atuação institucional” (p. 78) e 

foi dividido nos eixos de Políticas de Desenvolvimento Institucional, Políticas Acadêmicas e 

de Inovação, Políticas de Gestão e Políticas de Infraestrutura, aprovado pela Resolução nº 

29/2014 e atualizado pela Resolução nº 17/2016, ambas do Conselho Superior.  

Os objetivos estratégicos da instituição definidos no PDI permeiam todas as políticas 

desenvolvidas e consistem em diferentes dimensões pautadas na observância e consecução de 

objetivos e macroprocessos ligados a gestão estratégica – função social, órgãos colegiados e 

de assessoramento, transparência e descentralização, gestão organizacional, planejamento 

estratégico, avaliação institucional e internacionalização; comunicação e eventos – 

comunicação interna, comunicação externa e eventos; governança – governança 

administrativa e governança em tecnologia da informação; atividades estudantis – assistência 

social, assistência à saúde, formação integral e representação estudantil; ensino – acesso 

discente, oferta educacional, administração acadêmica, processo de ensino e aprendizagem,  

inclusão e diversidade, sistema de bibliotecas e educação à distância; extensão – interação 

com a sociedade e diálogo com o mundo do trabalho; pesquisa e inovação – desenvolvimento 

científico e tecnológico, publicações acadêmico-científicas e empreendedorismo inovador; 

gestão de pessoal – seleção e mobilidade de pessoal, titulação de servidores, desenvolvimento 

de equipes, carreira dos servidores, segurança, saúde e qualidade de vida no trabalho e gestão 

funcional de servidores; gestão administrativa – processos administrativos, gestão 

orçamentário-financeira, funcionamento institucional e gestão de materiais e compras; 

engenharia e infraestrutura – gestão de obras civis, sustentabilidade socioambiental e 

acessibilidade arquitetônica; e tecnologia da informação – infraestrutura lógica, redes e 

sistemas de informação. 

Vale ressaltar que o PDI 2019-2023 teve sua preparação iniciada no segundo semestre 

de 2018, contudo seu teor ainda não foi disponibilizado. 

O IFRN possui ainda o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), aprovado 

pela Resolução nº 23/2014 do Conselho Superior, vigente para o biênio 2014-2015, e para o 

qual da mesma forma não houve disponibilização de uma versão mais recente, mas que busca 

promover o alinhamento entre as estratégias de tecnologia da informação e as estratégias dos 

eixos institucionais. E o mesmo Conselho Superior, por meio da Resolução nº 21/2017, 
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também aprovou o Plano de Dados Abertos do IFRN, com vigência de 2017 a 2019, voltado a 

atender às disposições da PDAPEF e “promover a abertura dos dados da instituição, 

garantindo os princípios da publicidade, transparência e eficiência, buscando aumentar a 

disseminação de dados e a manutenção do controle social pela sociedade civil organizada 

(IFRN, 2017).   

A elaboração do Plano de Dados Abertos do IFRN teve início no mês de dezembro de 

2016, através de comissão especial designada para esta finalidade, instituída pela Portaria nº 

2.226/2016, e a partir daí, etapa por etapa, os integrantes da comissão definiram contexto 

institucional, objetivos, conjuntos de dados para abertura, modelo de governança e 

prospectaram contribuições de setores como Ouvidoria e Comunicação Social para compor a 

versão final do documento que submeteram à apreciação do Conselho Superior da instituição, 

que o aprovou em 27 de março de 2017. 

Dentre os objetivos específicos do PDA constam (i) definir prioridades, divulgando 

dados em formato aberto, (ii) melhorar de forma continuada a qualidade dos dados, (iii) 

ampliar a transparência e o acesso a informações públicas da instituição, (iv) fomentar o 

desenvolvimento de soluções de tecnologia da informação que utilizem os dados 

disponibilizados. (v) construir mecanismo de atualização automática dos dados, (vi) melhorar 

a gestão da informação e dos dados, e (vii) reduzir as demandas de solicitação de informações 

via Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão (e-SIC) (IFRN, 2017). 

O IFRN mantém seus dados publicados no portal “dados.ifrn.edu.br”, e atualmente 

conta com 13 conjuntos divididos em oito grupos, com informações sobre discentes (alunos 

ativos e bolsas de assistência estudantil), servidores e setores da instituição, contratos, 

patrimônio e projetos de extensão, para citar alguns. Segundo o próprio instituto, esses dados 

foram priorizados observando-se sua disponibilidade nas bases do sistema de informação 

interno e demandas recebidas via e-SIC, principalmente. 

As demandas via e-SIC recebidas pelo IFRN, de maio de 2016, mês de publicação do 

Decreto nº 8.777/2016, a julho de 2018, revelam que dentre as 484 demandas registradas, 

destacam-se justamente os  pedidos sobre servidores e alunos, e de maneira predominante 

pedidos de informações sobre concursos, vagas e movimentações funcionais. Esses assuntos 

estão relacionados com as palavras que aparecem de forma mais evidente e com maior 

tamanho de fonte na Figura 4. 
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Figura 4 – Nuvem de palavras das demandas via e-SIC do IFRN 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir da ferramenta nubedepalabras.es, 2018. 

 

Na ilustração, a partir do campo “assunto” de cada um dos pedidos de informação, as 

palavras com maior frequência foram código, vaga e vagas, concurso, cargos, servidores, 

professores, técnicos, redistribuição, edital, dentre outras, que guardam uma relação parcial 

com os conjuntos de dados abertos disponibilizados pela instituição. Além do mais, as 484 

demandas de informação do período se subdividem em 112 pedidos em 2016, 234 pedidos em 

2017 e 138 pedidos em 2018 (até julho), o que pela variação ainda não possibilita associar a 

publicação dos conjuntos de dados do instituto a uma redução de pedidos de informação via 

e-SIC. 

O IFRN se comprometeu com a realização de consultas públicas periódicas para 

atualização e qualificação dos dados, gerenciamento permanente do portal de dados abertos, 

integração constante com o Portal Brasileiro de Dados Abertos e realização de validações 

periódicas de consistência dos conjuntos de dados, visando a sustentação da implementação 

da PDAPEF (IFRN, 2017). Por outro lado, até o momento de realização da pesquisa o Plano 

de Dados Abertos não havia sido submetido a nenhum mecanismo de avaliação ou revisão, 

conforme se detalha na seção de apresentação dos resultados. 

 

3.2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

 

A UFRN originou-se da Universidade do Rio Grande do Norte criada no ano de 1958, 
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passando pelo processo de federalização consolidado ao final de 1960, e igualmente possui 

sede na cidade de Natal. Compreende cinco campi, sendo um em Natal, o campus central, e 

outros quatro distribuídos nas cidades de Caicó, Currais Novos, Macaíba e Santa Cruz, com 

ensino presencial. Além disso, a atuação da UFRN é ampliada com a oferta da educação à 

distância, de maneira que são desenvolvidas atividades em polos de apoio presenciais em 

todas as regiões do Estado do Rio Grande do Norte. A instituição oferece, entre cursos de 

graduação e pós-graduação, mais de 200 oportunidades de capacitação. Sua comunidade 

acadêmica é formada por mais de 43 mil estudantes e cerca de 5,5 mil servidores docentes e 

técnico-administrativos, além de professores substitutos e visitantes (UFRN, 2016).  

De acordo com seu estatuto, as finalidades da UFRN são as seguintes: (i) ministrar 

educação em nível universitário; (ii) desenvolver, de forma plural, um processo formativo em 

diferentes campos do saber; (iii) contribuir para o progresso nos diversos ramos do 

conhecimento, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão; (iv) desenvolver e difundir o 

conhecimento; e (v) desenvolver e difundir a pesquisa científica (UFRN, 2016; UFRN, 2018). 

A instituição evidencia, no âmbito de suas competências institucionais, que se 

compromete com a execução das políticas de ensino de graduação e pós-graduação, de 

pesquisa e extensão, e busca desenvolver de forma plural um processo formativo nos 

diferentes campos do saber, difundir o conhecimento preparando os alunos para o exercício 

profissional e contribuir para a solução dos problemas sociais e econômicos da sociedade. A 

UFRN busca de modo sistemático assumir a democratização do acesso ao ensino superior, a 

expansão das matrículas, a reposição do quadro docente, a adequação e ampliação da 

infraestrutura física e a melhoria das condições de permanência dos estudantes na instituição.  

Possui um Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI),  vigente no período de 2010 

a 2019, que norteia a elaboração dos planos de ação da administração central, dos centros 

acadêmicos, dos departamentos, das unidades acadêmicas especializadas, dos projetos 

pedagógicos dos cursos e das ações futuras da instituição.  

As metas estratégicas do documento foram atualizadas no ano de 2015 e giram em 

torno da elevação da taxa de conclusão média dos cursos de graduação, expansão das 

matrículas do ensino da graduação, qualificação dos cursos de graduação junto aos 

indicadores do INEP, expansão do sistema de pós-graduação stricto sensu, qualificação do 

sistema de pós-graduação junto à CAPES, expansão das matrículas do ensino da educação 

profissional técnica de nível médio e educação básica, expansão da atividade de pesquisa, 

expansão no número de bolsas de pesquisa e inovação tecnológica, expansão das atividades 

de inovação, expansão das atividades de empreendedorismo, expansão do número de 
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publicações científicas, expansão das atividades de extensão, expansão da participação nas 

atividades de extensão, inclusão das ações de extensão nos projetos pedagógicos dos cursos 

de graduação, expansão da internacionalização, reestruturação e expansão da capacidade de 

atendimento dos hospitais universitários e modernização da gestão universitária (UFRN, 

2015). Todas as metas estão, segundo a própria instituição, centradas na formação do cidadão, 

fundamentadas na ética, no pluralismo, na democracia, na contemporaneidade e na sua missão 

institucional. 

Ademais, a UFRN possui um Plano Pedagógico Institucional como instrumento de 

planejamento e determinação dos fins e meios da ação pedagógica da universidade e um 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), que possibilita maior objetividade quanto 

às prioridades da área de tecnologia da informação, revelando-se essencial para mecanismos 

de governança bem sucedidos, além do acompanhamento das prioridades em alinhamento 

com as estratégias organizacionais (UFRN, 2016). 

O primeiro Plano de Dados Abertos da UFRN, vigente para o período de 2016 a 2018,  

foi aprovado em setembro de 2016, pelo Conselho de Administração (CONSAD), e visou 

orientar as ações de implementação e promoção da iniciativa da abertura de dados da 

Universidade, em consonância com a PDAPEF, além da Lei de Acesso à Informação, Lei de 

Responsabilidade Fiscal, disposições da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA) e 

Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), além de levar em conta os compromissos 

assumidos pelo Brasil junto à Parceria para o Governo Aberto (OGP). Teve rápido processo 

de elaboração iniciado em agosto de 2016 por uma comissão especial designada para essa 

finalidade, que desenvolveu três diferentes minutas do plano antes da quarta e última, 

aprovada pelo CONSAD. Essas versões preliminares contaram com a revisão e contribuição 

de membros da gestão superior da instituição, equipe de Auditoria Interna e colaboradores da 

equipe de dados abertos do Ministério do Planejamento. 

O documento, segundo a instituição, representou um marco na valorização da 

transparência, permitindo o aprimoramento da gestão pública por meio do acesso à 

informação e do estímulo à participação e ao controle social. Os atuais 58 conjuntos de dados 

abertos da UFRN estão disponíveis junto ao portal “dados.ufrn.br” e todas as atividades de 

execução do PDA estariam sendo monitoradas pelo Comitê Gestor de Tecnologia da 

Informação – CGTI, que além de acompanhar as ações tem a responsabilidade de mantê-las 

atualizadas. Outros atores são responsáveis indiretos pela implementação da PDAPEF no 

âmbito da UFRN, tais como a Coordenação do Serviço de Informação ao Cidadão, Pró-

Reitorias e Unidades Administrativas, Superintendência de Informática (SINFO) e usuários 
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dos sistemas de informação da universidade. A instituição possui ainda um portal ativo que 

opera como interface de programação (API), que permite operar sobre os dados gerados pelos 

sistemas da UFRN, fornecendo serviços a usuários internos e externos no desenvolvimento de 

ideias inovadoras úteis à comunidade acadêmica (UFRN, 2016; UFRN, 2018). 

Segundo as estratégias de abertura adotadas para a definição dos dados foram levados 

em conta critérios como: relevância para a sociedade, os pedidos de informação recebidos até 

então via e-SIC, dados já armazenados nos sistemas de informação, informações publicadas 

no Portal da Transparência e dados contidos nas páginas mais acessadas do portal 

institucional da UFRN e dos demais sítios de outros departamentos. Os conjuntos disponíveis 

no portal de dados abertos estão classificados em 11 grupos de diferentes assuntos como 

ensino (ex. discentes, cursos, acervo bibliográfico), despesas e orçamento (ex. gastos, diárias, 

auxílios financeiros), pessoas (ex. servidores, afastamentos, funções gratificadas), 

institucional (ex. unidades acadêmicas, concursos), contratos e convênios, entre outros. 

Entre as 605 demandas recebidas via e-SIC pela UFRN, no período de maio de 2016 a 

agosto de 2018, destacaram-se pedidos sobre servidores e alunos, pesquisas, cursos, auditoria, 

com predomínio sobre concursos, vagas, cargos e movimentações funcionais. Esses assuntos 

estão relacionados com as palavras que aparecem de forma mais evidente e com maior 

tamanho de fonte, conforme ilustra a Figura 5. 

 
Figura 5 – Nuvem de palavras das demandas via e-SIC da UFRN 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir da ferramenta nubedepalabras.es, 2018. 
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Também a partir do campo “assunto” de cada um dos pedidos de informação, as 

palavras com maior frequência foram vaga e vagas, código, concurso, cargos, servidores, 

técnico, quadro, auditoria, alunos, cursos, dentre outras, que dentro de um contexto 

semelhante ao do IFRN, guardam uma relação parcial com os conjuntos de dados abertos 

disponibilizados pela instituição, ainda que com uma cobertura maior de assuntos pela UFRN. 

As 605 demandas de informação do período se subdividem em 134 pedidos em 2016, 326 

pedidos em 2017 e 145 pedidos em 2018 (até agosto), o que pela variação sinaliza uma 

redução no número de demandas formalizadas pelo e-SIC, principalmente de 2017 para 2018, 

que pode estar associada ao número significativo de conjuntos de dados disponíveis no portal. 

Para sustentação das ações da PDAPEF, a UFRN se comprometeu com o 

gerenciamento do portal institucional de dados abertos, monitoramento constante sobre 

qualidade, consistência e padrões de publicação, e a identificação da necessidade de abertura 

de novos conjuntos de dados. 

A nova versão do PDA da instituição vigente para o biênio 2019-2020 foi finalizada 

em setembro de 2018, pela nova comissão para elaboração do documento, e assumiu como 

propósito promover a abertura de dados, pautando-se nos princípios de publicidade e 

transparência, com o compromisso da divulgação permanente dos dados de interesse público 

(UFRN, 2018). No documento, a UFRN sinaliza para abertura de novos conjuntos de dados, 

considerando, prioritariamente, as demandas da sociedade formalizadas através dos pedidos 

de informação via e-SIC e os dados relevantes contidos nas páginas mais acessadas do portal 

da instituição e sítios das unidades administrativas, observando, ainda, o cumprimento dos 

dispositivos legais que regem a PDAPEF, a qualidade e a confiabilidade dos dados 

publicados. 

 

3.3 Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) 

 

A UFERSA foi fundada em 1º de agosto de 2005, após a transformação da Escola 

Superior de Agricultura de Mossoró (ESAM) em instituição federal de ensino, e possui sede 

na cidade de Mossoró, no Oeste Potiguar. Possui como objetivo a oferta do ensino superior, 

contemplando o desenvolvimento político, científico, social, ambiental e econômico do 

indivíduo e da sociedade. Busca ainda promover a pesquisa e a investigação científica, com 

vistas à produção e difusão do conhecimento; estabelecer o diálogo permanente com a 

sociedade de forma a contribuir para com a solução dos problemas sociais, ambientais, 

econômicos e políticos, enfatizando o contexto da região semiárida do Brasil. Além da sede 
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em Mossoró, possui outros três campi nos municípios de Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros, 

e atende mais de sete mil alunos. Oferece mais de 60 cursos na graduação e pós-graduação em 

todas as suas unidades (UFERSA, 2016; UFERSA, 2018). 

A instituição possui Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) vigente no período 

de 2015 a 2019, que segundo a UFERSA foi elaborado segundo princípios estratégicos e de 

organicidade, representando as alternativas para que a gestão possa garantir o cumprimento de 

suas diretrizes institucionais. Esses objetivos estratégicos giram em torno de promover o 

dimensionamento e desenvolvimento humano dos servidores; ampliar a oferta e a qualidade 

da formação superior em nível de graduação e pós-graduação; ampliar a profusão e difusão do 

conhecimento para a sociedade; melhorar a infraestrutura das atividades acadêmicas e 

administrativas; aprimorar a estrutura organizacional e os instrumentos de gestão; aprimorar a 

política de gestão estudantil; e fomentar ações de internacionalização da universidade 

(UFERSA, 2015). 

 Além disso, detém de um Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), 

também vigente até o ano de 2019, que busca fomentar as ações necessárias ao bom 

desempenho da universidade, no que diz respeito ao uso da tecnologia da informação, além da 

melhoria das soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), atendendo de 

forma eficaz e eficiente aos anseios da comunidade administrativa e acadêmica (UFERSA, 

2016). 

O Plano de Dados Abertos da UFERSA foi construído de forma colaborativa e 

aprovado em 2016. Possuiu vigência até 2018, com previsão para, no final do período, 

estruturar uma nova versão para o próximo biênio. As medidas previstas no documento visam 

promover a abertura de dados da instituição, buscando o cumprimento dos princípios da 

publicidade, transparência e eficiência, assim como a difusão das informações produzidas no 

âmbito da universidade, ofertar subsídios mais qualificados e técnicos à tomada de decisão 

pelo gestores públicos, além de fortalecer o controle social. Os atuais dez conjuntos de dados 

abertos da instituição estão disponíveis no portal “dadosabertos.ufersa.edu.br”, e as ações 

relativas ao PDA possuem responsabilidade de acompanhamento e revisão atribuídas ao 

Comitê de Gestão da Tecnologia da Informação – CGTI da UFERSA, em colaboração com a 

Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação – SUTIC e demais unidades 

administrativas envolvidas (UFERSA, 2016; UFERSA, 2018). 

 Assim como nas demais instituições, o processo de elaboração do PDA da UFERSA 

se desenvolveu por meio de uma comissão especial, neste caso designada pela Portaria nº 

512/2016, e representou para a instituição um marco geral de implementação da PDAPEF, 
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sem o detalhamento da internalização de práticas e ações, mas um importante instrumento de 

planejamento da execução da política pública. 

No que diz respeito aos dez conjuntos de dados disponibilizados, a escolha levou em 

conta o grau de relevância das informações para o cidadão, o alinhamento com os 

instrumentos de planejamento estratégico, as competências e os conjuntos de dados mantidos 

pela universidade em seus sistemas de informação. Isso se deu em duas etapas: a primeira, em 

que a comissão buscou sensibilizar os diferentes setores produtores de dados, especialmente 

as Pró-Reitorias, e a segunda, em que os gestores e suas equipes trataram de definir o que era 

prioritário e relevante para divulgação à comunidade (UFERSA, 2016). 

No portal de dados abertos da UFERSA, os conjuntos se subdividem em seis grupos, 

onde apenas quatro possuem dados ofertados. Esses grupos se referem à assistência estudantil, 

ensino, pesquisa, extensão e pessoas, com informações sobre quantitativo de servidores, 

cursos de graduação e pós-graduação, alunos beneficiados com auxílios financeiros, projetos 

de pesquisa, entre outros. 

Entre as demandas recebidas via e-SIC pela UFERSA, no período de maio de 2016 a 

agosto de 2018, se destacaram pedidos sobre questões de auditoria, servidores, dados de 

alunos e bolsas, cursos, pesquisa, governança, mas novamente e de maneira predominante 

sobre concursos, aproveitamento de vagas, códigos de vaga e cargos. Esses assuntos estão 

relacionados com as palavras que aparecem de forma mais evidente (maior fonte) na Figura 6. 

 
Figura 6 – Nuvem de palavras das demandas via e-SIC da UFERSA 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir da ferramenta nubedepalabras.es, 2018. 
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De acordo com a ilustração, as palavras que mais se destacam no caso da UFERSA 

são vaga/vagas, informações, cargo, código, concurso, auditoria, servidores, aproveitamento, 

gestão e cursos, que igualmente guardam uma relação parcial com os conjuntos de dados 

publicados no portal. As 362 demandas de informação do período se subdividem em 71 

pedidos em 2016, 190 pedidos em 2017 e 101 pedidos em 2018 (até agosto), o que pela 

variação não possibilita associar a publicação dos conjuntos de dados a uma redução 

significativa no número de demandas formalizadas pelo referido canal. 

De toda forma, como consta no PDA, a universidade assumiu o compromisso com a 

sustentação do processo de implementação da PDAPEF, por meio da atualização constante e 

automatizada dos dados, identificação da necessidade de abertura de novos conjuntos, e 

monitoramento da integridade dos dados e das demandas da comunidade. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Uma análise sobre o processo de implementação pode tomar a forma de pesquisa 

sobre a implementação ou tornar-se uma pesquisa avaliativa. No caso da pesquisa sobre a 

implementação, correspondente ao foco deste trabalho, o propósito está centrado no processo 

de implementação em si, seus elementos, seus contornos, suas relações, seu desenvolvimento 

temporal. Tem um objetivo mais descritivo que prescritivo. Já no caso da pesquisa avaliativa, 

a orientação está mais voltada para entender as causas das falhas ou acertos, ou seja, busca um 

objetivo bem mais prático (SECCHI, 2016). 

Conforme mencionado nos capítulos de introdução e marco teórico, a presente 

pesquisa se utilizou do modelo adaptado de Gomide e Pires (2014), voltado para a análise das 

capacidades geradas pelos arranjos institucionais, no que tange à implementação de políticas 

públicas. Assim, foram explorados os componentes técnico-administrativo e político-

relacional nos arranjos institucionais das três IFES do Rio Grande do Norte – IFRN, UFRN e 

UFERSA – no que se refere à implementação da Política de Dados Abertos do Poder 

Executivo Federal (PDAPEF), através de seus referidos Planos de Dados Abertos (PDAs). A 

fim de que esses componentes fossem decompostos e avaliados à luz dos objetivos 

estabelecidos pela política, bem como dos objetivos geral e específicos da pesquisa, cada um 

dos componentes foi desdobrado nos seguintes critérios ou condições, durante o processo de 

análise: 

a) Componente técnico-administrativo: (i) alinhamento do PDA às diretrizes da 

PDAPEF; (ii) preparação das ações ou planejamento da execução; (iii) recursos 

humanos, financeiros e tecnológicos necessários à implementação da política 

pública; (iv) funcionamento de mecanismos de coordenação e monitoramento das 

ações; 

b) Componente político-relacional: (v) interações institucionalizadas entre atores 

interna e externamente para implementação da PDAPEF; (vi) a existência e o 

funcionamento de mecanismos de participação e controle social, incluindo 

estratégias de disponibilização, acesso e publicidade; e (vii) a presença da 

fiscalização de agências de controle. 

Além das sete condições ou critérios dispostos, foram acrescentados outros dois que 

emergiram da literatura e do campo e que se mostraram relevantes para os fins da pesquisa, 

podendo estar relacionados tanto com os componentes técnico-administrativos, quanto 

político-relacionais, que são: (viii) dificuldades e (ix) avaliação.  
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Esses critérios descritos nos dois componentes, adotados neste trabalho, estão contidos 

na etapa de implementação de políticas públicas, composta de quatro categorias: 

preparação/planejamento, execução em si, monitoramento e avaliação, conforme demonstrado 

no Quadro 3. 

 
 Quadro 3 – Relação entre os componentes dos arranjos e as categorias da implementação 

Implementação x Arranjos Componente Técnico-
Administrativo 

Componente Político-
Relacional 

Preparação ou Planejamento i, ii   
Execução iii v, vi 

Monitoramento iv vii 

Avaliação viii, ix viii, ix 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

A utilização do modelo descrito se deu nos moldes de uma pesquisa de natureza 

qualitativa, com uma abordagem de estudo de caso (casos múltiplos), de tipo 

descritiva/explicativa, junto às três IFES do estado do Rio Grande do Norte – IFRN, UFRN e 

UFERSA, a partir de seus respectivos Planos de Dados Abertos. 

Na visão de Sampieri, Collado e Lucio (2013), a pesquisa qualitativa proporciona 

profundidade aos dados, dispersão, riqueza interpretativa, contextualização do ambiente ou 

entorno, detalhes e experiências únicas. Também traz um ponto de vista novo, natural e 

holístico dos fenômenos, assim como a flexibilidade. Além disso, possibilita uma variedade 

de concepções ou marcos de interpretação. Creswell (2014) considera esses marcos como 

estruturas interpretativas construídas a partir de pressupostos filosóficos ontológicos, 

epistemológicos, axiológicos e metodológicos. 

Quanto ao estudo de caso, por sua vez, nessa abordagem o pesquisador explora uma 

questão ou um problema, construindo assim uma compreensão detalhada a partir do exame de 

um caso ou vários casos. E para essa pesquisa, se adotou o estudo de caso instrumental 

múltiplo. Instrumental por não se referir a um caso peculiar ou incomum, mas voltado a 

compreender uma questão, problema ou preocupação específica, que não necessariamente se 

caracteriza por ocorrência única ou excepcional. Múltiplo, pelo fato de ter considerado três 

diferentes casos (três IFES), com o intuito de se obter uma compreensão mais abrangente do 

problema e permitir a comparação, enriquecendo as asserções ou lições gerais aprendidas ao 

final. A abordagem do estudo de caso, ainda, vem ao encontro da caracterização da pesquisa 

como descritiva e explicativa, visto que o estudo de caso prevê a descrição em detalhes, 

focalizando questões relevantes, voltadas para a compreensão em profundidade de onde 
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emergem os fatores explicativos, ainda que a seleção de múltiplos casos possa em parte diluir 

a análise geral (CRESWELL, 2014). 

Em se tratando de casos múltiplos, importante destacar que o intuito da pesquisa foi a 

replicação literal e teórica nos três casos, o que se tornou viável pelo fato de que as 

instituições selecionadas estão submetidas às mesmas regras da mesma política, em condições 

estruturais e administrativas de natureza similar. 

 

4.1 Os sujeitos de pesquisa 

 

No que se refere especificamente aos indivíduos, a amostragem se caracterizou como 

não probabilística, mas intencional por critério, que por definição exemplifica 

propositadamente um grupo de pessoas que pode melhor informar o pesquisador sobre o 

problema de pesquisa ou fenômeno central que está em exame, útil para a garantia de 

qualidade, associada ao tipo de amostragem baseado na teoria, que a partir dos construtos 

teóricos e modelo adotado, fornece evidências de identificação de indivíduos para o exame 

(CRESWELL, 2014).  

Por conseguinte, a pesquisa totalizou oito sujeitos respondentes das questões 

substantivas, sendo quatro na UFERSA, três na UFRN e um sujeito no IFRN. Todos os 

entrevistados desempenham ou desempenharam algum cargo ou função relacionada com a 

PDAPEF nas suas respectivas instituições, dois deles como Pró-Reitores Adjuntos, dois 

docentes e quatro servidores técnico-administrativos em educação. Na UFERSA, dois dos 

entrevistados são integrantes da gestão superior, um é o responsável pela publicação, 

atualização, evolução e manutenção dos conjuntos de dados, e outro atua diretamente na área 

de tecnologia da informação. Na UFRN, um acompanha a implementação da política desde o 

princípio e é integrante da comissão responsável pela revisão do PDA e preparação do 

documento para o próximo biênio de vigência, e os outros dois integram a área de tecnologia 

da informação, um deles em posição mais estratégica e o outro mais operacional/executiva. O 

entrevistado do IFRN, por seu turno, é integrante da área de tecnologia da informação, onde 

desempenha atribuições tanto estratégicas quanto operacionais/executivas. Do total, ainda, 

seis foram componentes da comissão especial para a elaboração do primeiro PDA, em suas 

respectivas IFES. 

 

4.2 Coleta de dados 

 



 65 

A coleta de dados em uma pesquisa de estudo de caso pode ser extensa, baseada em 

múltiplas fontes de informação. Na presente pesquisa, a estratégia de coleta de dados incluiu a 

pesquisa documental – Planos de Dados Abertos, portais eletrônicos, documentos (ex. PDI, 

PDTI), normas etc. e a realização de entrevistas semiestruturadas. 

A coleta de dados perseguiu as seguintes etapas: (i) a investigação prévia do campo e 

das instituições componentes dos casos; (ii) a identificação clara dos participantes-chave das 

entrevistas; (iii) a elaboração de documento de apresentação da pesquisa, dos objetivos 

perseguidos, dos princípios observados e dos compromissos assumidos; (iv) a programação 

clara das atividades de coleta, com a preparação mais adequada possível aos eventos não 

antecipados ou imprevistos; (v) a definição das questões substantivas que refletiam a linha de 

investigação, e que apesar da abordagem de caráter múltiplo da pesquisa, foram formuladas e 

dirigidas para cada um dos casos, individualmente; e (vi) a previsão sobre o possível 

requerimento de documentos e outros artefatos que corroborassem com as evidências, isto é, 

documentos ou informações complementares úteis ao esclarecimento de algum achado, caso 

fosse necessário (YIN, 2015). 

No que se refere à tipologia de entrevista, a presente pesquisa adotou a entrevista curta 

de estudo de caso, que representou um diálogo mais focado, e que procurou seguir seu 

protocolo mais rigorosamente, sem tomar um tempo demasiado longo de realização, valendo-

se ainda do necessário cuidado com a ameaça da reflexividade, ou seja, a eventual influência 

mútua e sutil entre o pesquisador e o entrevistado. As questões substantivas definidas para a 

linha de investigação, visando os objetivos de pesquisa e o modelo teórico adotado, constam 

descritas no apêndice A, ao final do texto. 

As entrevistas ocorreram entre os meses de setembro e outubro de 2018, na sede da 

UFERSA, em Mossoró/RN, e nas sedes da UFRN e IFRN, em Natal, todas em dias e horários 

diferentes, e em caráter individual. Cada encontro teve duração de cerca de 40 a 50 minutos e 

as interações foram gravadas, com a anuência formal dos entrevistados, totalizando 283 

minutos de diálogo. Previamente a cada conversa foram apresentados os objetivos da pesquisa 

e o roteiro com as questões pré-definidas. Além dessas questões, eventualmente foram feitas 

algumas outras perguntas relacionadas ao tópico que estava sendo respondido, a fim de 

melhor esclarecer a abordagem, com a preocupação de evitar ou corrigir possíveis desvios de 

foco ou de compreensão tanto das perguntas quanto das respostas. Finalizadas as entrevistas, 

foi realizado o procedimento de transcrição integral e literal, com o suporte da ferramenta 

Microsoft Word. Em seguida, o material transcrito foi preparado para a etapa de análise, cujos 

procedimentos constam detalhados no tópico 4.3. 
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4.3 Análise e interpretação dos dados  

 

A análise de um texto e de múltiplas formas de dados representa uma tarefa 

desafiadora na pesquisa qualitativa. Em estudos dessa natureza, para Sampieri, Collado e 

Lúcio (2013), o processo de análise se propõe a dar estrutura aos dados, descrever as 

experiências dos indivíduos, compreender profundamente o contexto, interpretar e avaliar 

unidades, categorias, temas e padrões, explicar ambientes, situações, fatos e fenômenos, e 

encontrar sentido para os dados de acordo com o problema de pesquisa. Nessa direção, 

Creswell (2014) reforça que na pesquisa qualitativa a coleta e análise dos dados, assim como 

a redação do texto final se inter-relacionam e podem ocorrer simultaneamente, e os 

procedimentos analíticos em especial podem variar. Não obstante, em sua perspectiva, esta 

etapa se conforma a um contorno geral que inicia pela organização dos dados, passa pela 

descrição detalhada, codificação textual, formação de categorias e temas, até a interpretação e 

representação dos achados. Essa foi a estratégia analítica seguida por esta pesquisa, tendo em 

vista que corroborou com a postura sistemática de desenvolvimento das etapas, e procurou 

concordar com os pressupostos até então apresentados. 

Posto isso, detalha-se o processo analítico desenvolvido após a coleta de dados, 

dividido em diferentes momentos: 

a) Primeiramente, junto ao capítulo que apresenta e descreve as instituições integrantes 

do estudo de caso (capítulo 3) foram estruturadas as nuvens de palavras, com o 

objetivo de evidenciar os termos que representam os pedidos de informação mais 

frequentes encaminhados às IFES, via e-SIC, entre os anos de 2016 e 2018. Para a 

geração dessas ilustrações, foram obtidas junto ao Portal Brasileiro de Dados Abertos 

as planilhas com os registros dessas demandas, que em seguida foram importadas para 

o sítio eletrônico “nubedepalabras.es”. Para fins de parametrização foram 

desconsideradas classes gramaticais como conjunções, preposições, pronomes e 

advérbios, e definiu-se que deveriam ser exibidos os termos com frequência igual ou 

superior a três ocorrências, a partir do campo “assunto” dos pedidos de informação; 

b) Em segundo lugar, por meio de análise documental, foi verificado se os Planos de 

Dados Abertos das IFES selecionadas atendiam as exigências da Política de Dados 

Abertos do Poder Executivo Federal (primeira subseção do capítulo 5), pela atribuição 

de pontos que traduzissem esse alinhamento no que se refere a cada um dos elementos 

requisitados pela política, em cada PDA. Um total de 18 requisitos foi listado e como 

parâmetro de avaliação atribuiu-se uma nota ao cumprimento de cada requisito por 
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instituição, sendo peso “2” para o caso de pleno atendimento, peso “1” para o caso de 

atendimento parcial ou incompleto, e “0” para o caso de não atendimento. Ao final 

desta primeira análise, foi possível obter o somatório total de pontos e percentual de 

atendimento por requisito, assim como o somatório total de pontos e percentual de 

atendimento às normas da PDAPEF, por instituição; 

c) Em seguida, foram realizadas as transcrições das entrevistas para a formulação de 

códigos, categorias e tema de análise, orientados pelo referencial teórico e objetivos de 

pesquisa. Nesta etapa as entrevistas foram organizadas de modo a compor um único 

corpus textual, e por meio de análise de conteúdo foram gerados 233 códigos 

divididos em nove subcategorias, descritas no Quadro 4. Essas subcategorias passaram 

a compor as duas principais categorias de análise: componente técnico-administrativo 

e componente político-relacional, que por sua vez, relacionam-se diretamente com o 

tema único referente às capacidades de gestão no processo de implementação da 

PDAPEF nas IFES do RN. As unidades de análise para a definição dos códigos 

integrantes das subcategorias foram o que Sampieri, Collado e Lucio (2013) chamam 

de unidades de livre fluxo, onde os segmentos de texto variam de tamanho até que 

detenham significado. Dessa maneira, os códigos das subcategorias foram sendo 

gerados à medida que eram percebidas unidades de significado pela leitura analítica do 

corpus das entrevistas; 

 
Quadro 4 – Subcategorias de análise 

Subcategorias de análise 
Mobilização inicial/planejamento 

Recursos 

Mecanismos de coordenação 

Ações de monitoramento 
Interações internas e externas 

Promoção e participação social 

Dispositivos de controle 

Dificuldades 

Avaliação 
Fonte: elaborado pelo autor, 2018. 

 

d) Em um quarto momento, foi realizada a descrição dos achados de cada uma das 

subcategorias com o intuito de retratar a configuração dos arranjos das instituições, 

inicialmente de maneira geral e na sequência de forma detalhada em cada IFES, 



 68 

respeitadas as suas especificidades. Nesse sentido, foram utilizados recortes das falas 

dos entrevistados que contribuíssem para o enriquecimento do processo descritivo, e 

ao final da exposição sobre cada subcategoria foram retomados os pontos que 

influenciaram favorável ou desfavoravelmente a geração de capacidades de gestão nas 

instituições; 

e) Ao final da etapa de análise foram apresentados os níveis percebidos de influência de 

cada arranjo/subcategoria por instituição, classificados em baixo, médio e alto. Logo 

depois, esses aspectos foram explorados de forma comparativa entre as IFES e 

permitiram a compreensão das capacidades desenvolvidas em cada uma para a 

implementação da PDAPEF. 

De acordo com Vergara (2012), na presente pesquisa a análise se utilizou de grade 

mista, em que foram definidas preliminarmente as categorias e subcategorias pertinentes ao 

objetivo da pesquisa – diretamente relacionadas aos objetivos específicos, que por sua vez se 

fizeram alinhados com o modelo teórico, objetivo geral e problema – porém admitindo a 

inclusão de eventuais categorias surgidas durante o processo de análise. Isso reforçou a 

possibilidade de incorporação das subcategorias de planejamento, dificuldades e avaliação, 

que se confirmaram úteis nos procedimentos de coleta e análise de dados, para a investigação 

do problema e alcance dos objetivos perseguidos.  

E, no que tange aos aspectos de validação e confiabilidade da pesquisa, Creswell 

(2014) destaca que existem muitas perspectivas referentes à importância da validação em 

pesquisa qualitativa, à sua definição, aos termos para descrevê-la e aos procedimentos para 

estabelecê-la. A partir da ideia que expressa, de que a “validação é um julgamento da 

confiança ou correção de uma pesquisa” (p. 195), se procurou observar neste estudo o que o 

autor denomina validação ética e validação substantiva. A primeira estabelece que as agendas 

de pesquisa precisam questionar suas suposições morais subjacentes, implicações políticas e 

éticas e o tratamento equitativo das diversas vozes, além de respostas práticas e não 

dogmáticas às perguntas. Enquanto que a segunda, implica em compreender os próprios 

tópicos, tópicos de outras fontes, e documentar essa compreensão no estudo escrito. Evidencia 

ainda a relevância da autorreflexão do pesquisador, e a ressonância dos relatos escritos que 

deve buscar junto ao público pretendido, critérios esses que foram perseguidos durante todo o 

decorrer da pesquisa. 

Em consonância, Yin (2016) recomenda ir ao encalço de três objetivos que 

incorporem confiança e credibilidade ao trabalho e que também foram observados neste 

estudo: (i) transparência: que significa que o pesquisador deve descrever e documentar seus 
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procedimentos de pesquisa qualitativa para que outras pessoas possam analisar e tentar 

compreendê-los, implicando torná-los acessíveis; (ii) metodicidade: que denota seguir algum 

conjunto ordenado de procedimentos de pesquisa e minimizar o trabalho descuidado, 

procurando ainda evitar vieses não explicitados; e (iii) fidelidade às evidências: que significa 

que as conclusões de um estudo devem ser tiradas com base nos dados coletados. A partir 

desse ponto de vista a linguagem deve ser valorizada como representação da realidade, e as 

evidências devem compor a base das análises e da interpretação.  

No que se refere à transparência, todos os procedimentos de pesquisa foram descritos e 

devidamente documentados, permanecendo acessíveis a qualquer pessoa que possa manifestar 

interesse. Quanto ao segundo, metodicidade, se buscou ao máximo possível o 

desenvolvimento ordenado da pesquisa, segundo os critérios metodológicos sistematicamente 

definidos e expostos. E quanto ao terceiro, fidelidade às evidências, a pesquisa buscou ser o 

mais fidedigna possível em relação às evidências, desde a transcrição literal das entrevistas na 

coleta de dados, até a criteriosa interpretação, descrição e explicação dos achados. 

Os procedimentos metodológicos podem ser resumidos conforme a esquematização da 

Figura 7. 

 
Figura 7 – Resumo metodológico  

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

Estudo de Caso Instrumental Múltiplo 

Etapa pré-campo: questões substantivas, identificação dos sujeitos, estudo dos PDAs das IFES etc. 

Coleta de dados: PDIs, PDAs, entrevistas. 

Análise dos dados:  verificação do alinhamento dos PDAs à PDAPEF 
transcrição das entrevistas 
geração dos códigos e subcategorias, padronização dos vocábulos 
descrição, interpretação, comparação, correlação, síntese 

Validação e confiabilidade:  validação ética e substantiva 
transparência, metodicidade e fidelidade às evidências 

Código
s 
Subcategorias: 

Categorias 
modelo: 

Tema
: 

Categorias 
implementação: 

dificuldades e avaliação 

componentes técnico-administrativos Componentes político-relacionais 

233 códigos por livre fluxo 

preparação/planejamento, recursos, 
coordenação e monitoramento. 

interação e articulação, comunic. e 
participação, controle ext. 

 preparação, execução em si, controle e avaliação 

capacidades de gestão no processo de implementação da PDAPEF  
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A ilustração expressa de forma encadeada os procedimentos de etapa pré-campo, 

coleta de dados, análise dos dados, validação e confiabilidade, e detalha o processo de 

tratamento e análise do corpus textual, desde a geração dos códigos (unidades de significado) 

até o tema principal. Parte das subcategorias está ligada à categoria de componentes técnico-

administrativos e parte à categoria de componentes político-relacionais, ambas com base no 

modelo teórico de Gomide e Pires (2014). Todas as subcategorias e categorias do modelo 

teórico das capacidades de gestão se encaixam nas categorias da literatura sobre a etapa de 

implementação de políticas públicas. 
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5 ARRANJOS INSTITUCIONAIS E CAPACIDADES DE GESTÃO NA 

IMPLEMENTAÇÃO DA PDAPEF 

 

A presente seção se dedica a apresentar os resultados das análises sobre os dados 

coletados, separados em duas subseções. Na primeira se discute o alinhamento formal dos 

Planos de Dados Abertos às diretrizes da PDAPEF; e na segunda, a análise e discussão 

recaem sobre cada uma das subcategorias do modelo teórico. Ao final são estabelecidos 

alguns paralelos entre as IFES e feitas algumas asserções sobre o nível de influência dos 

arranjos institucionais sobre as capacidades de gestão. 

 

5.1 Alinhamento formal dos PDAs à PDAPEF 

 

Com o objetivo de adentrar a análise das capacidades de gestão na implementação da 

PDAPEF nas IFES do Rio Grande do Norte, se fez relevante, primeiramente, conhecer o nível 

de alinhamento formal dos Planos de Dados Abertos das referidas instituições às exigências 

da política pública. Nesse sentido, foi realizada uma verificação do atendimento dos requisitos 

da PDAPEF pelos PDAs, a partir do Decreto Presidencial nº 8.777/2016 e do Manual para a 

Elaboração dos Planos de Dados Abertos da INDA, conforme é possível verificar através do 

Quadro 5. Como anteriormente descrito, 18 requisitos foram identificados e listados, e pelo 

parâmetro de avaliação adotado foi atribuída uma nota ao cumprimento desses requisitos por 

instituição, ou seja, peso “2” para pleno atendimento, peso “1” para atendimento parcial ou 

incompleto, e “0” para não atendimento. O somatório total de pontos e percentual de 

atendimento por requisito aparecem ao final.  

 
Quadro 5 – Alinhamento dos PDAs às exigências da PDAPEF 

Item Descrição Previsão Normativa IFRN UFRN UFERSA 

Pontos 
obtidos 

por item 
(máx. 06) 

Percentual 
sobre o 

máx. por 
item (%) 

1 
Criação e manutenção de 
inventários e catálogos de 
dados. 

Art. 5º do Decreto nº 
8.777/16. 2 2 2 6 100,00 

2 
Mecanismos transparentes de 
priorização na abertura de 
bases de dados. 

Art. 5º do Decreto nº 
8.777/16. 2 2 2 6 100,00 

3 
Cronograma para abertura, 
atualização e melhoria das 
bases de dados. 

Art. 5º do Decreto nº 
8.777/16. 2 2 2 6 100,00 
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4 

Especificação clara sobre os 
papeis e responsabilidades 
das unidades do órgão 
relacionados com a 
publicação, atualização, 
evolução e manutenção das 
bases de dados. 

Art. 5º do Decreto nº 
8.777/16. 2 2 2 6 100,00 

5 Criação de processos para o 
engajamento de cidadãos. 

Art. 5º do Decreto nº 
8.777/16. 1 1 1 3 50,00 

6 

Outros mecanismos de 
promoção, fomento e uso 
eficiente e efetivo das bases 
de dados. 

Art. 5º do Decreto nº 
8.777/16. 0 0 0 0 0,00 

7 Apresentação de objetivos 
geral e específicos. Manual da INDA. 2 2 2 6 100,00 

8 Legislação e demais 
normativos aplicáveis. Manual da INDA. 2 2 2 6 100,00 

9 

Cenário institucional do 
órgão  (demonstrar o 
alinhamento com 
compromissos assumidos 
internamente, perante a 
sociedade e outros entes). 

Manual da INDA. 2 2 2 6 100,00 

10 Metodologia de construção e 
validação do documento. Manual da INDA. 1 1 1 3 50,00 

11 Definição dos dados a serem 
abertos (com metadados). Manual da INDA. 2 1 2 5 83,33 

12 Critérios utilizados para a 
priorização dos dados. Manual da INDA. 2 2 2 6 100,00 

13 
Estratégia definida para a 
abertura dos dados, com 
respectivo plano de ação. 

Manual da INDA. 2 2 2 6 100,00 

14 

Modelo de sustentação (de 
modo a perenizar o fluxo de 
atualização e manutenção dos 
dados). 

Manual da INDA. 2 2 2 6 100,00 

15 
Estrutura de governança, 
forma de monitoramento e 
controle. 

Manual da INDA. 2 2 1 5 83,33 

16 Canais de comunicação e 
participação social. Manual da INDA. 1 1 2 4 66,67 

17 Metas de melhoria contínua. Manual da INDA. 1 1 1 3 50,00 

18 Referências (bibliografia e 
legislação) e Glossário. Manual da INDA. 2 2 1 5 83,33 

Nº total de pontos obtidos por instituição (máx. 36 pts.) 30 29 29 

  Percentual sobre o máximo de pontos possíveis (%) 83,33 80,56 80,56 

Legenda de pontos: "0" - Não atende/não possui; "1" - Atende parcialmente/incompleto; "2" - Atende completamente. 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Dos 18 requisitos, oito não foram atendidos em sua totalidade por pelo menos uma ou 
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mais IFES integrantes da pesquisa. Esse não atendimento teve impacto sobre a pontuação 

total e percentual de atendimento de cada instituição, que nos três casos ficou na casa dos 

80%, com alguma vantagem para o IFRN sobre a UFRN e UFERSA, que por sua vez 

apresentaram o mesmo nível de atendimento às exigências normativas. 

Em sentido amplo é possível perceber que as IFES procuraram atender aos requisitos 

da PDAPEF para a construção de seus Planos de Dados Abertos, o que em certa medida 

recebeu a contribuição da INDA por meio de seu modelo de construção do documento, 

disponível no Manual para a Elaboração dos PDAs. Essa pode ser uma explicação para 

percentuais elevados de atendimento dos requisitos por instituição de forma mais homogênea. 

Contudo, há pontos que se destacaram pelo atendimento parcial ou não atendimento, 

mesmo com a existência de um manual/modelo para a construção dos planos. É o caso do 

item 5 que discorre sobre prever a criação de processos de engajamento e participação dos 

cidadãos. Verificou-se em todos os casos atendimento parcial para esse tópico, uma vez que 

os PDAs trazem apenas um parágrafo sucinto com pouco aprofundamento sobre propostas 

mais ativas de promoção do processo participativo, o que culminou em apenas 50% de 

atendimento do requisito. Também com 50% de atendimento aparecem outros dois itens, 10 e 

17. O primeiro diz respeito à metodologia de construção e validação do documento, que nos 

três casos figura mais como um apanhado de etapas de elaboração e revisão e menção dos 

atores ou setores institucionais envolvidos no processo, mas sem o detalhamento dos métodos 

empregados (inclusive sobre eventuais reuniões, oficinas realizadas etc.). E o segundo, sobre 

as metas de melhoria contínua, para as quais não há uma seção específica em nenhum dos 

documentos, mas que se relacionam subjetivamente com as ações de sustentação, 

monitoramento e controle, onde as IFES previram a verificação periódica da qualidade dos 

dados, gerenciamento e melhoria dos portais eletrônicos, definição de estratégias para 

abertura de novos dados, alinhamento com as necessidades das comunidades interna e externa 

e geração de relatórios. 

Em um outro patamar, o item 16, sobre canais de comunicação e participação social 

obteve 66,67% de atendimento. O  IFRN e a UFRN exploram demasiadamente pouco este 

requisito, prevendo a utilização de portais institucionais e outros mecanismos preexistentes 

para divulgação de informações e solução de dúvidas. No caso da UFERSA, porém, o 

atendimento foi considerado com maior grau de completude, devido não somente à previsão 

de uso de mecanismos já instituídos, mas da adoção de ações específicas de comunicação e 

detalhamento de diferentes canais de interação com a comunidade externa. 

Outrossim, há o caso dos itens que aparecem com 83,33% de atendimento – 11, 15 e 
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18, pelo fato de que pelo menos duas IFES obtiveram atendimento total e uma parcial, em 

cada um dos requisitos. No caso do item 11, definição dos dados a serem abertos (com 

metadados), a UFRN recebeu nota 1 (50%) por não explicitar os conjuntos de dados que 

seriam abertos, mas apenas definir cronograma de implantação e sustentação do portal 

eletrônico de dados abertos da instituição. No item 15, estrutura de governança, forma de 

monitoramento e controle, coube à UFERSA a designação de atendimento parcial, por não 

apresentar estrutura de governança no PDA, ainda que ações de monitoramento e controle 

tenham sido previstas. E, no que se refere ao item 18, referências (bibliografia e legislação) e 

glossário, novamente a UFERSA recebeu nota de atendimento parcial, por não apresentar o 

glossário, requisito atendido integralmente pelas outras duas IFES.  

Enfim,  o item 6  se destaca dos demais por não ter sido atendido por nenhuma das três 

IFES, nem mesmo de forma parcial. Ocorre que tanto o IFRN, como a UFRN e a UFERSA, 

não definiram nos PDAs outros mecanismos de promoção, fomento e uso eficiente e efetivo 

das bases de dados, ficando evidentemente restritos ao modelo de construção do Plano de 

Dados Abertos proposto pela INDA, com algum incremento dos tópicos e requisitos mínimos 

estabelecidos. Essa constatação já pode antever desafios para os documentos futuros, no 

sentido da necessidade de ampliar as ações que possibilitem o alcance de resultados mais 

efetivos da PDAPEF, capazes de ir além daquilo que as diretrizes estabelecem como básico 

para a implementação da política. 

Os demais itens obtiveram 100% de atendimento pelas três instituições, possibilitando 

um elevado grau de atendimento das exigências normativas para a construção dos PDAs. O 

atendimento integral sinaliza para a preocupação e responsabilidade assumida por essas IFES 

com a implementação da PDAPEF, diante de um cenário em que a maioria das demais 

instituições da educação superior (em torno de 75%), não haviam sequer publicado seus 

PDAs até o ano de 2018, conforme o próprio Portal de Dados Abertos do Poder Executivo 

Federal. O resultado satisfatório obtido nessa etapa analítica, para as três IFES, aponta para a 

existência das condições mínimas de planejamento da implementação da política. 

 

5.2 Do planejamento à avaliação: os arranjos no processo de implementação da 

PDAPEF nas IFES do RN 

 

Para fins de exploração da influência dos arranjos institucionais na definição de 

capacidades de gestão na implementação da PDAPEF nas IFES do Rio Grande do Norte, 

além da análise documental, em especial dos primeiros Planos de Dados Abertos da 
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UFERSA, UFRN e IFRN, foram conduzidas entrevistas com integrantes dessas instituições 

que tivessem, em algum grau, relação com a execução da política pública. Tendo em vista que 

o Decreto nº 8.777 é do ano de 2016, ou seja, bastante recente, a maior parte dos  

participantes da pesquisa ainda ocupa as mesmas posições e desempenha as mesmas funções 

que ocupava e desempenhava quando do início do processo de implementação, por meio da 

construção de seus PDAs. Do total de oito entrevistados nas três instituições, dois são 

ocupantes de cargos de gestão como Pró-Reitores Adjuntos, dois são docentes e quatro 

servidores técnico-administrativos em educação diretamente vinculados às atividades 

correlacionadas com gestão da informação ou tecnologia da informação. 

No que se refere à organização dos resultados apurados nesta etapa de análise, as 13 

questões substantivas se desdobraram em nove subcategorias, inseridas nas categorias de 

elementos técnico-administrativos e político-relacionais do modelo teórico de Gomide e Pires 

(2014).  

As subseções seguintes desdobram-se em cada uma das subcategorias e a elas foram 

atribuídas as seguintes denominações: i) a mobilização inicial (planejamento da ação); ii) os 

recursos humanos, financeiros e tecnológicos; iii) os mecanismos de coordenação; iv) as 

ações de monitoramento; v) as interações internas e externas; vi) a promoção das ações e a 

participação social; vii) os dispositivos de controle; viii) as dificuldades enfrentadas; e ix) a 

avaliação do processo e das iniciativas.  

Conforme prevê o desenho do estudo de caso múltiplo, o processo descritivo se 

desenvolveu a partir das percepções dos entrevistados em cada uma das instituições, com a 

exemplificação através de falas, possibilitando também um olhar comparativo entre as IFES 

com fundamento nos achados da pesquisa. 

 

5.2.1 A mobilização inicial (planejamento da ação) 

 

De maneira geral, a preparação para a implementação da PDAPEF nas IFES do RN 

envolveu a elaboração do Plano de Dados Abertos, um processo que aconteceu de maneira 

bastante rápida e que não mobilizou um grande número de pessoas. A designação dos 

integrantes das comissões foi formalizada através de portarias e essas pessoas passaram a 

reunir as informações necessárias à composição do plano, nos moldes do que propôs a 

Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA), com a referência de documentos que 

alguns órgãos da Administração Direta já dispunham, à época, e ainda com o auxílio de 

material instrucional disponibilizado pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). 



 76 

A elaboração dos portais institucionais de dados abertos, de acordo com o Decreto nº 

8.777/2016, deveria ser um subproduto imediato das ações do PDA e seu desenvolvimento 

nas três IFES ocorreu quase que de maneira concomitante à elaboração do plano. Essa ação 

comprometeu um número maior de pessoas, especialmente as equipes dos setores de 

tecnologia da informação, devido aos diferentes elementos técnicos envolvidos na criação de 

uma página eletrônica institucional. 

Junto à UFERSA, os participantes relataram terem sido relativamente surpreendidos 

com a publicação do Decreto nº 8.777/2016 e com os prazos exíguos estabelecidos no 

documento para o atendimento das demandas. De toda forma, houve a imediata preocupação 

com o estabelecimento da comissão especial para a construção do PDA e para a definição dos 

conjuntos de dados que seriam publicados, conforme expressa o trecho da fala do indivíduo 2: 

 
Aí nós perseguimos isso, a UFERSA primeiro criou uma comissão e essa 
comissão tentou identificar o que poderia ser viável do ponto de vista de 
disponibilizar em tempo real. (inst_01, ind_02) 
 

Devido justamente ao pouco tempo disponível para o cumprimento das diretrizes 

iniciais, não houve na instituição a possibilidade de uma consulta pública para auxiliar na 

definição dos dados que seriam abertos e, os setores geradores dos conjuntos ficaram restritos 

às Pró-Reitorias e à Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação (SUTIC). 

A esses setores foram solicitadas indicações de dados com base em pedidos recebidos por 

meio de canais de acesso à informação, e segundo os entrevistados, não ocorreram 

dificuldades de resposta à comissão, uma vez que os prazos definidos em cronograma teriam 

sido respeitados pelas equipes, algo confirmado nos relatos a seguir: 

 
Chegamos ao consenso de abrirmos as bases de dados apenas, digo apenas 
mas já é muita coisa, das Pró-Reitorias e da SUTIC, nós não adentramos 
ainda no quesito departamentos, centros, porque isso poderia inclusive levar 
a algumas questões burocráticas, não é, e atrasar o atendimento. (inst_01, 
ind_03) 
 
Então foi feito esse levantamento, cada setor indicou que dados seriam 
importantes, inclusive baseado em demandas que já tinham surgido do SIC e 
coisas desse tipo. (inst_01, ind_04) 

 

Ainda, preocupada com a integridade e qualidade dos dados que seriam 

disponibilizados, assim como com a possibilidade de sua manutenção e atualização 

constantes, a UFERSA procurou identificar as ferramentas de tecnologia da informação que 



 77 

conferissem o maior nível possível de segurança e automatização ao procedimento de 

alimentação e operação de seu portal eletrônico de dados abertos. Isso tudo, possivelmente, 

contribuiu para que as pessoas integrantes da comissão especial para a construção do PDA 

continuassem envolvidas com o processo de implementação da PDAPEF na instituição, o que 

também foi evidenciado pelos participantes: 

 
Uma vez que foi feito esse levantamento, a segunda etapa foi de 
identificação de ferramentas de tecnologia que permitissem essa 
transferência de dados da forma mais transparente possível e mais 
automática possível. (inst_01, ind_04) 
 
Essa comissão, ela não se dissociou, ela continua, não é? Nós cumprimos 
mas nós continuamos trabalhando com essas questões. (inst_01, ind_02) 
 

O envolvimento de servidores de diferentes áreas de gestão contribuiu, segundo os 

entrevistados, para a pluralidade de perspectivas na implementação da PDAPEF e continua 

beneficiando o desenvolvimento das ações na UFERSA. Foi relatado ainda que o processo 

todo vem se desenvolvendo sem imposições da gestão superior, que age de forma 

colaborativa, e que ao publicar o seu primeiro Plano de Dados Abertos e lançar o seu portal de 

dados, a instituição teria sido uma dentre as pioneiras no país. 

 
Finalmente quando nós publicamos tudo nós olhamos lá e nós fomos a 
segunda ou terceira universidade do Brasil a fazer. (inst_01, ind_04) 
 

Em se tratando de pioneirismo, igualmente umas das primeiras instituições do país a 

publicar seu PDA, assim como a lançar o portal institucional de dados abertos foi a UFRN. 

De maneira um pouco distinta da UFERSA, na UFRN a Superintendência de 

Informática (SINFO) foi o ator que se destacou dos demais por conduzir diretamente a 

implementação da PDAPEF no âmbito institucional. Da mesma forma a comissão especial foi 

constituída com diferentes representações, as diretrizes e prazos eram os mesmos, contudo a 

SINFO de antemão já teria mapeado potenciais conjuntos de dados para abertura e proposto 

isso aos demais membros da comissão e gestão superior: 

 
A própria diretoria da SINFO identificou algumas coisas que nós 
precisávamos publicar, que achou que era coerente, e aí levou essas 
propostas para a comissão e a comissão aprovou. (inst_02, ind_06) 
 

Não obstante, segundo os entrevistados, houve a preocupação de que essas 
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proposições de conjuntos potenciais levassem em conta a atratividade para o usuário e o 

histórico de demandas de acesso à informação encaminhadas à instituição. Inicialmente, 

quando do lançamento do PDA e logo em seguida, do portal de dados abertos, o número de 

conjuntos era reduzido, algo que se modificou após a realização de um hackathon, em 2017, 

evento que alavancou a publicação de novos conjuntos, aumentando significativamente os 

dados disponibilizados pela UFRN: 

 
Eu me lembro que antes da primeira hackathon, que foi em outubro do ano 
passado, havia bem poucos conjuntos. (inst_02, ind_05) 
 

Além de possibilitar a ampliação do número de conjuntos de dados publicados, o 

hackathon, através de mesas redondas e grupos de discussão, também foi capaz de auxiliar os 

atores envolvidos com a implementação da PDAPEF a esclarecer dúvidas, conhecer mais 

profundamente sobre dados abertos e, assim, desenvolver as ações com maior segurança e 

confiabilidade. 

Outrossim, segundo um dos entrevistados, a PDAPEF assumiu caráter prioritário na 

UFRN, tanto na elaboração do PDA quanto na construção do portal de dados abertos: 

 
Eu acho que isso foi colocado como uma prioridade máxima. Na época que 
nós fomos implantar mesmo o portal, nós tivemos prioridade máxima nas 
coisas que nós tínhamos. (inst_02, ind_06) 
 

E uma vez definida como prioridade, os membros da comissão especial procuraram 

perseguir rigidamente os prazos definidos pelo Decreto, de maneira que enquanto a comissão 

se dedicava a elaborar o documento, a SINFO ocupava-se de desenvolver concomitantemente 

o portal de dados. No mesmo sentido,  para  agilizar o processo e garantir o cumprimento das 

demandas do Poder Executivo Federal, a definição de conjuntos passíveis de abertura recaiu 

sobre dados que de alguma forma já estavam acessíveis à comunidade externa, ou que pelo 

menos já se encontravam armazenados nos sistemas de gestão (SIGs), o que culminou com o 

não envolvimento direto de atores externos na definição dos conjuntos que seriam publicados, 

ou seja, a não discussão com a comunidade, situação semelhante a que se registrou com a 

UFERSA. Assim confirmam as falas: 

 
Na primeira etapa do processo, nós priorizamos os dados que de alguma 
forma já eram acessíveis pelo cidadão, não no formato de dados abertos, 
mas que já estavam acessíveis ou através do portal da transparência, ou 
através dos próprios portais das áreas públicas lá dos sistemas, não é? 



 79 

SIPAC, SIGRH E SIGAA. (inst_02, ind_07) 
 
Enquanto o PDA estava em elaboração e antes mesmo de ele ser aprovado, 
o próprio portal já estava sendo construído, para que quando o PDA fosse 
elaborado, fosse aprovado, logo em seguida, em pouquíssimo tempo nós 
fôssemos capazes de disponibilizar o portal. (inst_02, ind_07) 
 

Uma vez que a UFRN foi uma das primeiras IFES do país a finalizar o seu Plano de 

Dados Abertos e lançar o portal de dados abertos, suas referências de elaboração foram PDAs 

de outros órgãos da Administração Pública já divulgados à época, como de ministérios, Banco 

Central etc., que mesmo não muito próximos ao contexto das instituições de ensino superior, 

contribuíram para que a UFRN melhor encaminhasse o planejamento da execução da 

PDAPEF e a finalização de seu próprio documento norteador. 

O IFRN, por sua vez, diferentemente da UFERSA e da UFRN deu início à 

implementação de forma um pouco tardia, já que teria iniciado a elaboração de seu Plano de 

Dados Abertos meses após a publicação do Decreto nº 8.777/2016, motivado por uma 

solicitação da Controladoria Geral da União (CGU) para que os devidos encaminhamentos 

fossem feitos. 

 
Nós recebemos uma notificação da CGU muito tempo depois do prazo. 
(inst_03, ind_08) 
 

Dessa forma, os integrantes da comissão tiveram a oportunidade de participar de uma 

capacitação promovida pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), de onde 

obtiveram, inclusive, sugestões de conjuntos de dados que poderiam disponibilizar ou tornar 

abertos. Além dessas sugestões, segundo o servidor entrevistado, o IFRN também procurou 

levar em conta as demandas registradas pelos canais de acesso à informação, e assim que os 

conjuntos a serem abertos foram definidos, tão logo o PDA caminhava para sua aprovação, 

iniciaram-se os procedimentos técnicos para que o portal fosse estruturado e os dados fossem 

coletados, tratados e publicados. De maneira semelhante às demais IFES, o IFRN contou com 

aproximadamente 60 dias de prazo para concluir as demandas iniciais da política pública. 

Considerando os fatos relatados pelas três instituições é possível inferir que os 

elementos de preparação ou planejamento da ação influenciaram favoravelmente na 

capacidade de gestão das IFES, neste caso, principalmente pela priorização das demandas, 

preocupação com o cumprimento dos prazos, construção de um documento de planejamento 

da execução – o PDA, a existência de instrumentos normativos claros e objetivos, material 

instrucional e modelos, preocupação com a estruturação e lançamento dos portais de dados 
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abertos e demais procedimentos técnicos envolvendo o tratamento dos dados para sua 

disponibilização. Um dos aspectos que se destaca neste tópico, especificamente, foi a 

realização de um hackathon pela UFRN, evento com o objetivo de reunir estudantes, 

programadores e hackers para o desenvolvimento de soluções tecnológicas com base nos 

dados abertos produzidos pela instituição, possibilitando a agregação de valor aos conjuntos 

de dados utilizados como subsídios para produtos e serviços úteis à própria IFES e à 

sociedade. Talvez esse fato contribua para explicar a diferença no número de conjuntos de 

dados da UFRN em relação às demais, já que se evidenciou que o hackathon motivou a 

preparação de novos conjuntos para abertura. 

Um aspecto desfavorável percebido foi o não envolvimento direto da comunidade em 

espaços de discussão para a definição dos dados a serem abertos, face ao prazo relativamente 

curto para a elaboração dos PDAs, algo que teria sido atenuado, conforme as próprias IFES, 

pelo fato de que teriam levado em consideração o histórico de demandas externas 

formalizadas pelos usuários/cidadãos através dos canais de acesso à informação. 

 

5.2.2 Os recursos humanos, financeiros e tecnológicos 

 

No que diz respeito aos recursos envolvidos na implementação da PDAPEF, 

especificamente sobre os recursos humanos disponibilizados nas três IFES, vale ressaltar que 

em todos os casos o número de pessoas não foi elevado, até porque inicialmente não houve a 

designação de servidores para atuação exclusiva na implementação da política de dados 

abertos. Todos que foram convidados ou designados a atender as demandas do Decreto nº 

8.777/2016 já desempenhavam outras funções e apenas incorporaram as tarefas relacionadas à 

PDAPEF, tanto na elaboração dos Planos de Dados Abertos através da comissão especial, 

quanto nos desdobramentos técnicos relacionados à publicação dos dados. 

No âmbito da UFERSA, pessoas de diferentes áreas, consideradas estratégicas, foram 

convidadas a integrar a comissão para a elaboração do PDA, quais sejam um membro da 

gestão superior, um outro vinculado ao serviço de informação ao cidadão e outros dois da área 

de tecnologia da informação. Isso teria reforçado o compromisso momentâneo e posterior 

com a execução das ações estabelecidas no PDA, principalmente dos integrantes da 

Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação (SUTIC). 

 
A ideia quando nos reunimos na primeira vez, de colocarmos pessoas da 
tecnologia, foi justamente para termos esse pessoal acessível. (inst_01, 
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ind_03) 
 

E, apesar de o número de pessoas envolvidas com a implementação da PDAPEF na 

instituição não ter sido expressivo, parece ter havido desde o princípio a consciência da 

prioridade e importância que as demandas da política exigiam: 

 
Nós sabíamos que o cumprimento desse decreto tinha uma importância 
muito forte. (inst_01, ind_04) 
 
Mas nós tentamos cumprir os prazos. Nós trabalhamos muito. Se precisar 
aqui, nós trabalhamos sábado, domingo, para atender esses prazos. 
(inst_01, ind_01) 
 

A não designação de pessoas na UFERSA para atuar exclusivamente com a PDAPEF 

também acentuou a preocupação em tornar os processos mais automatizados, a fim de que os 

servidores dos departamentos geradores de dados não agregassem atribuições adicionais à sua 

rotina, o que poderia dificultar a manutenção da conformidade com os critérios de 

implementação, principalmente a conformidade do portal e dos conjuntos de dados. 

 
Então nós preparamos de uma forma tal, que nós pudéssemos ter as 
ferramentas de tecnologia da informação para fazer essa migração de dados 
e ela ser contínua, e não necessitar de intervenção humana, mais uma vez 
então porque nós sabíamos que não poderíamos contar com recursos 
contínuos para fazer isso. (inst_01, ind_04) 
 

De maneira um pouco diferente da UFERSA, na UFRN o número de pessoas 

envolvidas foi um pouco maior, ainda que a comissão especial tenha contado com poucos 

integrantes, igualmente de áreas distintas como gestão superior, tecnologia da informação e 

serviço de informação ao cidadão. Esse quantitativo um pouco mais expressivo, em torno de 

20 servidores, foi justamente no âmbito da SINFO, responsável pela arquitetura do portal de 

dados abertos e divulgação dos conjuntos de dados. 

 
Então foi um trabalho realmente em equipe, tá, bem articulado dentro da 
SINFO, para também prover esses conjuntos de dados na forma do portal de 
dados abertos, bem rápido. (inst_02, ind_07) 

 

Conforme destaca a fala do entrevistado 07, uma das preocupações era justamente 

com a celeridade no desenvolvimento das ações, visando justamente atender os prazos do 

normativo, e daí a necessidade de articulação e envolvimento de vários setores, 
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simultaneamente. Também de forma diferente da UFERSA, tão logo o portal de dados abertos  

foi lançado, a UFRN trabalhou na designação de pelo menos um servidor para atuar 

exclusivamente com a PDAPEF, com a manutenção do portal e dos conjuntos publicados e na 

identificação de novos conjuntos passíveis de serem abertos. 

 
Eu fui contratado [...] e eu iria trabalhar diretamente com o portal de dados 
abertos [...] a SINFO alocou uma pessoa para trabalhar diretamente com o 
portal de dados abertos. (inst_02, ind_06) 

 

Esse fato provavelmente contribuiu para a evolução no número de conjuntos de dados 

abertos da instituição, além da ocorrência do hackathon, mencionado anteriormente, uma vez  

que a dedicação exclusiva de uma pessoa para atender as demandas da política e, 

principalmente, dos usuários, cria condições para potencializar os resultados das iniciativas 

empreendidas. 

O IFRN, por sua vez, foi a instituição com o menor número de pessoas envolvidas 

com a implementação da PDAPEF, ou seja, basicamente os integrantes da comissão formada 

para a elaboração do PDA. Contudo, apesar do número reduzido, um desses servidores 

justamente lotado na Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DIGTI), permaneceu 

atuando com exclusividade nas demandas da política, a exemplo do que se verificou na 

UFRN. 

No que concerne aos recursos financeiros, nas três IFES, as ações da PDAPEF não 

envolveram custos diretos ou a designação de recursos financeiros específicos. O que ocorreu, 

na percepção dos entrevistados, foram custos indiretos referentes às horas de trabalho dos 

servidores que as ações demandaram, a necessidade de alocação de um ou mais servidores 

para o monitoramento executivo contínuo da política, o compartilhamento de recursos 

tecnológicos já existentes nas instituições e a realização de alguns eventos e capacitações 

atinentes à temática. 

Os representantes da UFERSA destacaram o fato de que já havia toda uma estrutura 

preparada para implementar a política pública, tanto no que diz respeito aos recursos de 

tecnologia da informação quanto recursos de pessoal, dispensando o comprometimento de 

recursos financeiros diretos, conforme destacado na fala do entrevistado 04: 

 
Assim, se você considerar ao pé da letra, foi alocado ‘x’ reais para isso, 
não. Foi alocado no sentido de que foi montada uma comissão, as pessoas 
tiveram que trabalhar algumas horas nisso, o pessoal de tecnologia da 
informação teve que agregar em sua plataforma uma ferramenta a mais que 
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não estava prevista anteriormente. Então houve uma alocação direta de 
recursos? Não. (inst_01, ind_04) 
 

De forma muito similar foi relatado na UFRN: 

 
Só indiretamente. Todos os custos foram indiretos. Ou seja, a equipe que 
participou da elaboração do PDA, docentes e servidores, as próprias 
pessoas da SINFO [...]. E a infraestrutura tecnológica nós já tínhamos 
também na SINFO. (inst_02, ind_07) 
 

E na mesma linha ponderou o entrevistado do IFRN: 

 
Valor destinado para isso não, porque nós não precisamos comprar 
equipamentos, nós já tínhamos tudo, todos os softwares que nós usamos são 
softwares livres. (inst_03, ind_08) 
 

Quanto aos recursos tecnológicos, as semelhanças entre as instituições permaneceram, 

tendo em vista que foi possível notar que as três IFES possuem equipes e setores de 

tecnologia da informação bem estruturados, compostos por profissionais e ferramentas que 

vêm recebendo um significativo investimento ao longo do tempo. Inclusive, foi relatado que 

as IFES operam sistemas de gestão (SGs) desenvolvidos internamente, com exceção da 

UFERSA, apenas, que adotou os mesmos SGs criados e utilizados pela UFRN, ou seja, todas 

operam sistemas desenvolvidos pelas próprias IFES do RN, e que também foram adotados, 

por meio de convênios e parcerias, por outras IFES em diversos estados da federação. Por isso 

mesmo, os entrevistados revelaram que possuem um elevado número de conjuntos de dados já 

armazenados em seus sistemas de forma integrada, o que evidentemente favoreceu a 

identificação, captura, tratamento e disponibilização dos dados junto aos portais eletrônicos 

de dados abertos, após a sua criação. 

Além do mais, os portais de dados abertos da UFERSA, UFRN e IFRN utilizaram e 

utilizam a infraestrutura de uma base livre (open source) denominada CKAN (Comprehensive 

Knowledge Archive Network), aplicação desenvolvida pela Open Knowledge Foundation, e 

disseminada não somente no Brasil, mas ao redor do mundo, para a elaboração de portais 

eletrônicos de dados abertos. A ferramenta utiliza as linguagens Python e Javascript e conta 

com a colaboração de diversos desenvolvedores para seu aprimoramento (Open Knowledge 

Foundation, 2018). Ao decidirem adotar essa ferramenta, as IFES trabalharam na 

customização de sua interface e na sua alocação junto aos servidores físicos e virtuais 

disponíveis previamente em cada instituição, ponto a partir do qual foram realizados testes, 
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configurações e extrações. Os relatos apontam que a plataforma não demandou muitos 

recursos computacionais, como espaço de armazenamento, por exemplo, mas sua implantação 

não deixou de envolver diferentes setores de tecnologia da informação, principalmente 

quando se somou a integração com os demais SGs institucionais. 

Na opinião dos entrevistados da UFERSA, a PDAPEF tem sido capaz de estimular as 

atividades do governo digital ou governo eletrônico, o que de certa forma amplia a 

necessidade de investimento nos setores e ferramentas de tecnologia da informação: 

 
Na verdade, a política de dados abertos até forçou os órgãos a avançar 
mais rápido no processo de governo digital. Então, as universidades assim 
como outros órgãos públicos estão tentando colocar o maior número de 
informações nos sistemas, seja através de digitalização de documentos, 
modernização de processos. Então, hoje a UFERSA tem praticamente todas 
as informações em seus sistemas acadêmicos. (inst_01, ind_01) 

 

Percebe-se que a fala do entrevistado 01 também evidenciou que atualmente a 

UFERSA dispõe da maior parte dos dados gerados pela instituição armazenada em seus 

sistemas de gestão, algo registrado igualmente com as demais IFES integrantes da pesquisa. E 

nesse sentido, um dos cuidados relatados para com a divulgação dos conjuntos de dados 

abertos foi exatamente garantir a segurança das informações e das bases de dados 

institucionais, de maneira que ao invés de permitir o acesso dos usuários às bases, as mesmas 

fossem espelhadas nos ambientes eletrônicos dos portais de dados abertos. 

 
O usuário, ele não tem acesso, digamos assim, diretamente a nossa base de 
dados, porque tem a questão da segurança da informação. Enfim, ele 
apenas é espelhado. (inst_01, ind_03) 
 

De toda forma, a UFERSA não deixou de informar que utilizou uma equipe própria de 

desenvolvimento para todos os aspectos da PDAPEF e que dispunha de todos os recursos 

computacionais previamente à publicação do Decreto nº 8.777/2016, o que teria contribuído 

para o atendimento das demandas dentro dos prazos estabelecidos. 

No caso da UFRN, além de mencionar que foram utilizados recursos tecnológicos 

próprios e preexistentes, os entrevistados evidenciaram a integração de seus SGs, algo que 

teria tornado o processo de alimentação do portal institucional de dados abertos muito menos 

complexo: 
Inclusive, assim, uma coisa que também fez com que nós fôssemos muito 
ágeis foi o fato de nós já termos os sistemas integrados de gestão, os SIGS. 
(inst_02, ind_07) 
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E no IFRN, o destaque ficou por conta da vasta disponibilidade de recursos 

computacionais e de ferramenta própria de extração de dados que utilizaram e permanecem 

utilizando para o tratamento dos dados de seus SGs e direcionamento para o portal de dados 

abertos. 

 
Em termos de recursos computacionais, hoje nós temos uma folga grande. 
[...] Aqui nós fizemos a implantação do CKAN, a customização, e a 
ferramenta de extração de dados, o próprio sistema de informação somos 
nós quem desenvolvemos. Então, fica tudo em casa. (inst_03, ind_08) 
 

Assim, no que se refere a recursos, sejam humanos, financeiros ou tecnológicos 

verificaram-se muitas semelhanças entre UFERSA, UFRN e IFRN, ainda que a UFRN tenha 

envolvido um número maior de pessoas na implementação da PDAPEF e a UFERSA, por seu 

turno, não utilize sistemas de gestão desenvolvidos pela própria instituição, o que não 

prejudica sua disponibilidade de recursos tecnológicos. A influência desses elementos na 

geração de capacidades de gestão é favorável à medida que as IFES do RN possuem setores 

de tecnologia da informação e equipes bem estruturados, sistemas de gestão desenvolvidos 

internamente (UFRN e IFRN) e reconhecidos em todo o país, o que facilitou a integração com 

os portais de dados abertos, inclusive pela sua interconexão e nível de automatização. 

Igualmente favorável pela preocupação com a segurança da informação, e pela 

disponibilidade de uma base aberta e livre, a CKAN, utilizada para a arquitetura dos portais 

institucionais. 

 

5.2.3 Os mecanismos de coordenação 

 

A coordenação no processo de implementação de uma política pública se mostra 

fundamental à mobilização e atuação organizada dos atores envolvidos, na direção de 

objetivos estratégicos que visam o alcance dos melhores resultados às iniciativas propostas. 

Quando explorada essa dimensão no contexto da UFERSA, primeiramente ocorreram 

manifestações de que as responsabilidades sobre a PDAPEF foram descentralizadas e que 

caberia a cada um dos setores geradores a iniciativa de manutenção e atualização de seus 

conjuntos de dados de forma voluntária. Contudo, ao mesmo tempo foi possível perceber o 

quanto ainda ocorre e se faz necessária a atuação dos membros da comissão responsável pela 

elaboração do PDA, no que se refere a mobilizar os esforços em torno do atendimento das 
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demandas, para que as atividades da política de dados abertos continuem a serem  executadas. 

Um recorte da fala do entrevistado 01 reforça essa percepção: 

 
Existe sim uma coordenação geral, tem uma comissão formada de dados 
abertos. Eu acho que a portaria dessa comissão ainda é válida. (inst_01, 
ind_01) 

 

Ainda que coordenar as ações de implementação da PDAPEF não seja uma atribuição 

formal da referida comissão, estabelecida nas IFES com o propósito de construir o Plano de 

Dados Abertos, a evidente falta de um mecanismo de coordenação devidamente 

institucionalizado parece motivar a permanência dos integrantes da comissão atuando junto às 

demandas da PDAPEF, mesmo após a conclusão das tarefas que lhes foram formalmente 

reservadas. Para um dos entrevistados “a coordenação ainda é incipiente” (inst_01, ind_02). 

Para outro da mesma instituição, a UFERSA, a função de coordenação acabou recaindo 

integralmente sobre a autoridade de monitoramento da Lei de Acesso à Informação, 

designada pelo art. 40 da Lei nº 12.527/2011: 

 
No próprio decreto se falava que a autoridade de monitoramento [...] é que 
ficaria responsável pela coordenação. (inst_01, ind_03) 
 

E o mesmo rejeita a atribuição de competência do papel de coordenar à comissão 

responsável pela elaboração do PDA: 

 
Acho que não compete a nós que fazemos parte da comissão cobrar, ó, abre 
mais, abre mais, porque eles também tem interesse. [...] Na verdade o que é 
que acontece? A comissão foi criada com um objetivo específico, criação do 
PDA. Uma vez criado o PDA, não há motivo de a comissão existir. (inst_01, 
ind_03) 
 

O fato é que após as declarações, ainda que o Decreto nº 8.777/2016 tenha 

determinado a autoridade de monitoramento da LAI também como responsável pelo 

monitoramento da PDAPEF, no que diz respeito à coordenação, parece haver ainda um certo 

grau de incerteza e indefinição sobre quem exatamente deve desempenhar este papel. 

Na UFRN, a percepção de incerteza e indefinição permaneceu, ainda que tenham 

emergido relatos de que a função de coordenar estaria sob a responsabilidade do Comitê 

Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI), e não sobre a comissão do Plano de Dados 

Abertos. 
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De forma geral a execução da política é atribuída ao CGTI. Como eu não 
faço parte do CGTI, eu não tenho como especificar os detalhes de como eles 
vem se reunindo e de como eles vem gerenciando isso. [...] Não me parece 
que exista uma coisa organizada de forma permanente. (inst_02, ind_05) 
 
O CGTI meio que fazia um tempo que ele tinha sido perdido, pelo menos eu 
não tinha contato, não tinha na verdade. Mas fazia um tempo que nós 
vínhamos publicando os dados com a nossa vontade. (inst_02, ind_06) 
 

Por outro lado, mesmo diante deste cenário, houve um destaque do esforço 

empreendido nos momentos iniciais da implementação pela Diretoria de Sistemas da SINFO, 

ator este que manteve-se mais próximo do desempenho da função de coordenação em relação 

às demais IFES. 

 
Nós seguimos o PDA e cada nova etapa era coordenada pela Diretoria de 
Sistemas. (inst_02, ind_06) 
 

E no IFRN, a função de coordenar pareceu de certa forma confundida com as ações de 

monitoramento, exercidas em um contexto mais operacional: 

 
Essa coordenação ela vem muito mais próxima da minha parte técnica. [...] 
Mas tanto a questão de monitoramento, de controle, nós fazemos isso aqui 
de forma tranquila. (inst_03, ind_08) 
 

De maneira geral, ainda que os PDAs tenham indicado o Comitê Gestor de Tecnologia 

da Informação (CGTI) como uma das principais instâncias, se não a principal responsável 

pela governança e/ou coordenação das ações da PDAPEF, e mesmo que a UFRN tenha 

mencionado este ator, pouco se apurou na fala dos entrevistados sobre o seu efetivo 

envolvimento. Isso acarretou uma perceptível falta de coordenação das ações de 

implementação da PDAPEF, principalmente em nível estratégico, o que pode estar refletindo 

significativamente em seu alcance e resultados.  

Os representantes das IFES, em sua maioria, admitiram que falta o desempenho de um 

papel de coordenação interna, ainda que algumas responsabilidades tenham sido delegadas 

por meio do PDA, como a de promover periodicamente a publicação de novos dados pelos 

próprios setores geradores. Ocorre que muitas das responsabilidades delegadas acabam não 

sendo, de fato, assumidas e levadas a cabo continuamente, justo pela falta de atuação de um 

ator estratégico capaz de agregar os esforços e direcionar as ações. Cabe aqui a ressalva sobre 

a atuação da Diretoria de Sistemas da SINFO, na UFRN, que ao que parece procurou assumir 

para si a função de coordenação nos momentos iniciais, suprindo em parte a lacuna 
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institucional da função coordenativa que parece ter se estabelecido de forma mais ampla. 

Os entrevistados que integraram a comissão especial para o desenvolvimento do PDA 

e abertura de dados nas três IFES, evidenciaram que na maioria das vezes algumas ações de 

coordenação acabam sendo desempenhadas por eles mesmos, muito mais pelo envolvimento 

com a PDAPEF que perdura, mesmo após a extinção formal do trabalho da comissão, ou 

então porque desempenham atividades de monitoramento, conforme determinou o Decreto nº 

8.777/2016. Dessa forma, as ações de coordenação se convertem mais em ações pontuais de 

cobrança sobre alguma demanda ou inconsistência que precisa ser sanada, ao invés de 

encaminhamentos estratégicos que poderiam ampliar a extensão e o impacto da política 

pública nas instituições e além delas, na própria comunidade. Como o próprio Decreto pode 

ser considerado, até certo ponto, omisso em termos de coordenação em  nível local de 

implementação da PDAPEF, evidentemente isso contribuiu para a falta de um compromisso 

maior com a coordenação da política e seu direcionamento, papel que termina sendo assumido 

de maneira pouco institucionalizada pelos setores e agentes que no dia a dia são responsáveis 

pelas ações de monitoramento. As consequências da deficiência de um trabalho ativo de 

coordenação muito provavelmente têm afetado o próprio conhecimento da PDAPEF, tanto 

pela comunidade externa quanto por muitos setores e departamentos internamente em cada 

IFES, algo que, de novo, foi atenuado no caso da UFRN. 

A falta de uma coordenação interna da política desenvolvida de maneira 

institucionalizada e que poderia contribuir estrategicamente para seus resultados e efeitos, 

pode estar influenciando negativamente a geração de capacidades de gestão no estágio atual 

da implementação, o que torna esse aspecto algo que necessite ser revisitado pelas instituições 

a fim de potencializar a PDAPEF. 

 

5.2.4 As ações de monitoramento 

 

Quanto ao monitoramento, trata-se de uma competência muito relacionada com o 

status de cumprimento das ações fixadas nos PDAs e com o atendimento dos requisitos 

técnicos em torno dos conjuntos de dados tratados para publicação, assim como dos portais, 

uso e acessos. Basicamente, os setores de tecnologia da informação assumiram para si e 

desempenham essas tarefas. Mais especificamente no caso da UFERSA, isso é feito 

conjuntamente com a autoridade responsável por assegurar o cumprimento das normas 

relativas ao acesso à informação, definidas pela Lei nº 12.527/2011.  

O monitoramento nas três IFES se traduziu na verificação sobre a atualização dos 
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conjuntos de dados publicados, integridade do portal e dos dados, processamento de 

demandas de controle externo advindas de órgãos como a CGU (cobranças sobre atrasos e 

inconformidades), transferência e segurança dos dados etc. O processo conta com certo nível 

de automatização, ainda que dependa de intervenção e condução humanas, de servidores 

incumbidos com essa atribuição. De toda forma, o monitoramento se apresenta em caráter 

bastante operacional e foi considerado satisfatório na visão dos entrevistados. 

Especificamente, no caso da UFERSA, o monitoramento operacional na visão de dois 

dos entrevistados se dá basicamente sobre a atualização dos conjuntos de dados no portal de 

dados abertos, e também sobre o cumprimento das ações do PDA. 

 
Essa questão do monitoramento se resume em verificar se os dados abertos 
estão sendo atualizados com a devida frequência. (inst_01, ind_02) 
 
E hoje há essa fiscalização e também nós cumprimos o que está no PDA. 
(inst_01, ind_03) 

 

Ademais, o monitoramento relacionado com demandas encaminhadas pela CGU, 

principal órgão no exercício do controle externo sobre a PDAPEF, demandas essas também 

relacionadas com questões operacionais e que são encaminhadas com certa frequência à 

universidade. 

 
O monitoramento também consiste em quando vem alguma orientação lá da 
CGU dizendo que a base está atrasada e, volta e meia, pelo menos uma vez 
por mês eu dou uma olhada para ver se está tudo ‘ok’, mas consiste dessa 
forma. (inst_01, ind_03) 
 

O monitoramento operacional, em si, foi melhor detalhado na fala do entrevistado 04, 

e descreve de forma resumida a rotina da área de tecnologia da informação, na SUTIC: 

 
Nós temos tanto o monitoramento dos nossos bancos internos, porque 
obviamente eles sustentam não só o PDA, os dados abertos, mas eles 
sustentam toda a atividade meio e fim da instituição. Nós monitoramos esses 
mecanismos de transferência de dados até para entender se está tendo 
integridade, se não houve nenhuma corrupção na hora da exportação do 
dado ou mesmo de algum acesso externo indevido. Então nós também 
fazemos esse monitoramento e, em última instância nós também 
monitoramos o que está publicado lá no portal. (inst_01, ind_04) 
 

Ao serem questionados sobre o acompanhamento dos acessos dos usuários externos ao 

portal de dados abertos, os representantes da UFERSA declararam não realizá-lo, 
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desconhecendo assim o fluxo e as variações de demanda sobre os conjuntos de dados 

publicados pela instituição. 

No caso da UFRN, da mesma forma, o monitoramento passou a ser 

predominantemente técnico-operacional, uma vez que as rotinas das ações previstas no PDA 

foram estabelecidas. Contudo, apesar do caráter técnico, as reivindicações, sugestões e 

críticas de usuários e pesquisadores também foram e têm sido consideradas mais um fator que 

contribuiu para a expansão do número de conjuntos de dados publicados no portal. Inclusive, 

a UFRN tem sido dentre as três IFES aquela que mais recebe feedback sobre os dados abertos, 

movimento que, segundo os entrevistados foi estimulado pela realização do hackathon e 

demais ações de divulgação da PDAPEF. 

Algo que também foi destacado é que a SINFO recebeu um apanhado de sugestões, 

solicitações de abertura de novos conjuntos e de correção de pequenas falhas dos integrantes 

da comissão de revisão do Plano de Dados Abertos, que trabalhou na preparação e adequação 

do documento para o próximo período de vigência. Isso demonstra a preocupação com a 

continuidade das ações da política e o comprometimento de novos atores dentro da 

instituição. 

 
Eles [os integrantes da nova comissão] elaboraram um documento, 
identificando algumas falhas que tinha no portal de dados abertos, tanto de 
alguns dados que já estão publicados, quanto da necessidade de publicação 
de alguns novos dados, e de padrão de disponibilização de arquivos. Eles 
identificaram que alguns arquivos não estavam disponibilizados da forma 
correta. (inst_02, ind_06) 
 

Um dos entrevistados ainda declarou que os acessos ao portal de dados abertos são 

monitorados, e isso tem contribuído para a identificação de falhas e conhecimento da 

evolução do interesse da comunidade pelos conjuntos disponíveis. 

E no âmbito do IFRN, igualmente o monitoramento possui caráter mais operacional 

realizado pela área de tecnologia da informação, a DIGTI. 

 
Acontece mais na própria área da DIGTI mesmo. [...] Eu só fico verificando 
se os dados estão sendo feitos corretamente ou se às vezes, por exemplo, a 
informação quebra no sistema, por algum motivo a informação veio errada. 
Então eu tenho que fazer o tratamento, não é, no sistema, para fazer com 
que o processo automatizado puxe os dados e jogue isso no CKAN. (inst_03, 
ind_08) 

 

Em se tratando de automatização, esse foi um dos aspectos destacados na fala do 
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entrevistado como uma medida que tem auxiliado muito na rotina de monitoramento, uma vez 

que apenas uma pessoa desempenha essa tarefa na instituição. 

 
O próprio sistema tem uma série de regras que impedem que o dados fiquem 
faltando, que ele salve um dado faltando, um dado incompleto no banco de 
dados. Então as premissas lá das normas de dados abertos, nós tentamos 
seguir isso fazendo essa automatização. (inst_03, ind_08) 

 

Finalmente, quanto ao monitoramento dos acessos ao portal, foi relatado que é feito de 

maneira parcial no IFRN, ou seja, se tem conhecimento apenas dos conjuntos mais acessados. 

O entrevistado ponderou que existe uma ferramenta que possibilitaria obter maiores detalhes 

sobre os acessos e uso, mas que até o momento da pesquisa não foi colocada em operação. 

Nas três IFES torna-se possível considerar que as ações de monitoramento têm 

influenciado de forma positiva as capacidades de implementação da PDAPEF, principalmente 

quanto à conformidade dos critérios técnicos, fluxos e procedimentos operacionais de 

manutenção dos portais e dos conjuntos de dados. Além disso, o acompanhamento mais 

efetivo das respostas e demandas dos usuários realizado pela UFRN reforça essa influência 

favorável, à medida que retroalimenta o processo de execução das ações da política. 

Com as ações de monitoramento encerram-se as subcategorias exclusivas da categoria 

de elementos técnico-administrativos, e se avança nas subcategorias atinentes ao elemento 

político-relacional. 

 

5.2.5 As interações internas e externas 

 

Talvez a característica que melhor represente as interações verticais e horizontais e a 

articulação interna no que diz respeito à implementação da PDAPEF nas IFES do RN seja 

“fluidez”. A maioria dos entrevistados das três instituições fez referência à tranquilidade com 

que se estabeleceram os contatos entre setores e atores diversos no processo. 

No caso da UFERSA, os entrevistados destacaram o intenso trabalho inicial realizado 

junto às Pró-Reitorias e à própria SUTIC, no sentido de sensibilizar gestores e equipes quanto 

à necessidade da definição dos conjuntos de dados para abertura, o que terminou gerando 

bons resultados pelo sentimento de utilidade, interesse e relevância despertado junto aos 

produtores dos dados. 

 
Identificou-se em especial quais setores eram responsáveis por essas bases 
de dados, em especial no sentido de até questionar desses setores quais 
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eram aquelas bases que eles julgavam importantes. (inst_01, ind_04) 
 
Foram feitas visitas diretamente aos gestores de cada setor, para que 
houvesse de fato esse sentimento de pertencimento do gestor, para que 
realmente houvesse uma organização interna do setor e para que a coisa 
acontecesse. (inst_01, ind_04) 
 
Quando foi constituída a comissão houve esse contato muito intenso com os 
setores, em especial com as Pró-Reitorias, todas elas, como eu te falei, 
foram visitadas. Hoje essas mesmas Pró-Reitorias já sentem a necessidade 
de publicar dados. (inst_01, ind_04)  

 

Nesse sentido, as interações internas foram consideradas fluidas, sem a existência de 

barreiras ou dificuldades que tenha prejudicado o bom andamento das ações, ainda que essas 

interações tenham sido e ocorram em caráter mais informal, como julgaram os próprios 

entrevistados. A comunicação interna vêm ocorrendo desde o princípio, basicamente via e-

mail, telefonemas e encontros presenciais e têm possibilitado a articulação necessária entre os 

atores, principalmente entre comissão de elaboração do PDA, área de tecnologia da 

informação e Pró-Reitorias. A propósito, os próprios membros da comissão, que era de caráter 

provisório, acabaram se tornando referências dentro da UFERSA para assuntos sobre a 

PDAPEF, e também por isso, conforme já citado anteriormente, mantêm o seu envolvimento 

com as demandas da política, até por constituírem o corpo de trabalho de áreas estratégicas 

para o tema. 

 
Essas interações, depois de estabelecido o PDA, elas acontecem por e-mail, 
então é comunicação eletrônica. É claro que, se tiver alguma solicitação de 
esclarecimento de órgão de controle, vem comunicado via Reitoria e a 
Reitoria comunica a Pró-Reitoria responsável pelo conjunto de dados 
abertos. Mas essa comunicação sempre acontece, na maioria das vezes ou é 
comunicação eletrônica ou até mesmo comunicação telefônica. (inst_01, 
ind_01) 
 
É uma interação fluida. Ela ocorre informalmente, mas fluida, anda. 
(inst_01, ind_03) 
 
Então terminou que as pessoas da comissão que se envolveram naquela 
época continuam até hoje envolvidas, apesar de não haver mais a 
formalidade de uma portaria indicando isso. (inst_01, ind_04) 
 

No que se refere às interações externas, há uma interlocução constante com a 

comunidade acadêmica, não somente no contexto da política de dados abertos, mas sobre todo 

e qualquer tipo de informação solicitada por meio dos canais oficiais. Especificamente quanto 

à política de dados abertos, as interações ainda são consideradas pouco frequentes, pontuais. 
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Um dos entrevistados ponderou que se trata de um processo inicial, e que provavelmente os 

usuários ainda deverão apropriar-se das ofertas trazidas pela PDAPEF ao público, a exemplo 

do que ocorreu com os mecanismos da Lei de Acesso à Informação. 

 
As pessoas vão se apropriando, vão conhecendo essa ferramenta tão 
importante, mas ainda tá muito aquém. É o início, não é, todo início é muito 
complicado. (inst_01, ind_03) 

 

De outra banda, ocorreram interações externas mais frequentes com outras IFES que 

estavam em processo de elaboração de seus PDAs, e que pelo fato de a UFERSA ter sido uma 

das primeiras a concluir, foi procurada para o esclarecimento de dúvidas e obtenção de dicas. 

 
Houve instituições, principalmente no início, não é, como nós fomos a 
segunda instituição a concluir, e eu faço parte de uma rede de SIC, a qual 
muitos estavam presentes nessas respectivas comissões, então recebemos 
bastante ligações. (inst_01, ind_03) 

 

Na UFRN, as interações externas foram similares, principalmente em relação a outras 

IFES que precisavam de ajuda para conduzir as ações iniciais de implementação da política 

pública. Igualmente, como a instituição foi umas das pioneiras na publicação do Plano de 

Dados Abertos e lançamento do portal de dados, procurou prestar suporte e compartilhar sua 

experiência com as demais. 

 
Nós vínhamos recebendo bastante demanda, pedindo, tirando dúvidas de 
como foram feitas algumas coisas no portal de dados abertos, e até essas 
unidades cooperadas, não é, da SINFO, solicitando o portal para elas. 
Ultimamente tem muita instituição que está solicitando. E teve já outras 
instituições, não só cooperadas, que também entraram em contato para tirar 
dúvidas sobre como foi feita alguma coisa de layout, ou como corrigir 
alguma falha, coisas assim. (inst_02, ind_06) 
 
Nós terminamos virando referência e aí nós contribuímos, terminamos 
ajudando várias outras instituições sempre que elas solicitavam e pediam 
apoio, pediam apresentação, ou queriam discutir. Nós até chegamos a 
compartilhar nossas ferramentas, não é, o CKAN, que eu falei que foi 
customizado, e a própria ferramenta da gente de construção de dados com 
outras instituições. (inst_02, ind_07) 

 

Além disso, houve a evidenciação de interações com outros órgãos ocorridas através 

de eventos que proporcionaram espaço para discussões sobre dados abertos, transparência e 

acesso à informação. Nessas oportunidades, as trocas não se restringiram somente às IFES, 

mas permitiram o contato com órgãos de controle, atores vistos como relevantes à temática. 
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Quanto às interações com outros atores externos, ocorrem mais através de 
eventos sobre a temática que são promovidos mesmo. Aí ocorrem interações 
tanto com outras instituições de ensino, como com órgãos de controle, CGU 
e TCE/RN, por exemplo. (inst_02, ind_05) 

 

Internamente, as interações foram consideradas rápidas e eficientes, ainda que na 

UFRN o contato com os setores produtores de dados não tenha sido tão direto ou tão intenso, 

visto que a instituição  utilizou-se da integração de seus SGs, ferramentas de automatização e 

expressiva disponibilidade de dados armazenados em suas bases para conferir celeridade ao 

processo de implementação, segundo os entrevistados, sempre com o suporte e aval da gestão 

superior, que atuou de forma colaborativa juntamente com outros departamentos tais como 

procuradoria jurídica e auditoria interna. 

 
Não houve tanta necessidade de interagir com atores de unidades 
acadêmicas e Pró-Reitorias porque existe bastante automatização no acesso 
aos conjuntos de dados hospedados nos SIGs da UFRN. (inst_02, ind_05) 
 
As interações eu considero que foram rápidas e bem eficientes. Não teve 
muita discordância ou discussão. Eu acho que as coisas estavam bem 
alinhadas entre todos os envolvidos. Nós tivemos o apoio em todo o 
momento da gestão superior. (inst_02, ind_07) 
 

E, junto ao IFRN, as interações internas foram consideradas simples e objetivas, 

primeiramente pela proximidade da DIGTI para com o Gabinete do Reitor e pela autonomia 

conferida pela instituição à diretoria da unidade para a tomada de decisão. Em segundo, pelo 

nível de automatização dos processos, assim como na UFRN, que viabiliza a captura de 

dados, tratamento e disponibilização sem a dependência dos encaminhamentos de terceiros ou 

dos próprios setores geradores. 

 
Essa interação em si, aqui na DIGTI nós somos diferenciados de outras 
instituições, porque apesar de ser uma diretoria nós estamos ligados 
diretamente ao Reitor. (inst_03, ind_08) 
 
Como nós temos o domínio dos dados, então nós conseguimos fazer tudo 
sem depender das áreas que geraram aqueles dados, porque é bem mais 
fácil. (inst_03, ind_08) 
 

Externamente, por sua vez, de novo emergiu o auxílio prestado a outras instituições, 

mesmo que o IFRN tenha desenvolvido seu PDA e portal de dados abertos em momento 

posterior à UFERSA e UFRN. Ocorre que o IFRN é tido como referência para, pelo menos, 
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30 outras instituições que utilizam seus sistemas de gestão de forma conveniada, sendo 27 

institutos federais, uma escola de governo, uma fundação e uma universidade estadual. Esses 

órgãos, de acordo com o entrevistado, têm mantido contato com a equipe da DIGTI, que por 

sua vez estaria se empenhando em prestar auxílio sobre os desdobramentos técnicos da 

PDAPEF. 

 
A interação nossa é mais no sentido de auxílio de como nós fizemos, porque 
o sistema que nós desenvolvemos aqui é usado em 30 outras instituições 
pelo Brasil. [...] Já me perguntaram como é que nós tínhamos feito o PDA, 
que tipo de dado poderia ser aberto. Então nós terminamos dando essa 
consultoria como parceiros da rede. [...] Os institutos que não estão 
conseguindo publicar, nós estamos vendo um projeto de pesquisa que 
envolva todo mundo, para ver se faz uma ferramenta para a rede federal em 
si. Nós estamos aí em busca de parceiros para viabilizar isso. (inst_03, 
ind_08) 

 

Dado os relatos dos três casos é possível aferir que a dinâmica das interações 

estabelecida nas IFES do RN influencia favoravelmente as capacidades de gestão para a 

PDAPEF. Um dos principais pontos de destaque foi a procura de outras instituições de 

diferentes regiões do país por auxílio e troca de experiências, seja porque as IFES foram 

pioneiras, no caso da UFERSA e UFRN, seja porque possuem uma ampla rede de cooperados 

que utilizam seus sistemas de gestão, no caso do IFRN e também da UFRN. Esse pode ser 

considerado o ponto forte das interações externas. Internamente, o progresso das interações e 

da articulação é muito semelhante em todas as instituições. Apenas no caso da UFERSA é que 

se sobressaiu um contato direto maior com os setores de origem dos conjuntos de dados, ao 

passo que UFRN e IFRN se apropriaram mais da automatização e integração de seus sistemas 

sem muita interlocução com as Pró-Reitorias. 

De toda forma, a atuação colaborativa e suporte da gestão superior, principalmente na 

figura da Reitoria, parece ter sido crucial para a garantia de fluidez nas interações e no 

processo de implementação da política nas três IFES. Por outro lado, o que parece ainda um 

ponto vulnerável nesse quesito é a limitada interação com os usuários dos portais e outras 

instituições em âmbito local e regional, algo que poderia favorecer o aprimoramento da 

PDAPEF e o fomento da cultura de utilização dos dados abertos, sobretudo junto aqueles que 

desconhecem a política ou que ainda necessitam desenvolver capacidades para se apropriar de 

suas ofertas e fazer o uso, reuso e redistribuição dos dados. 

 

5.2.6 A promoção das ações e a participação social 
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Ao ser explorada a presente subcategoria, praticamente todos os entrevistados 

destacaram em suas falas que consideraram importante a divulgação das ações da política de 

dados abertos e o desenvolvimento da participação social na realização da PDAPEF para que 

a mesma cumpra  suas finalidades. 

Em primeiro lugar, quanto ao aspecto de promoção, algumas iniciativas desenvolvidas 

foram relatadas pelos representantes da UFERSA, como a divulgação do portal de dados 

abertos na página institucional oficial da universidade, uma apresentação do PDA e do portal 

de dados abertos para alguns departamentos internos, como os integrantes da gestão superior, 

e a divulgação via grupos de e-mails institucionais com o detalhamento das finalidades do 

PDA. Contudo, foram quase unânimes em manifestar que consideram as ações de divulgação 

realizadas insuficientes. Essas iniciativas teriam recebido uma atenção maior no início da 

implementação da política, mas acabaram sendo desatendidas com o passar do tempo, a ponto 

de muito pouco se promover a política de dados abertos na instituição no momento presente, 

ou da realização da pesquisa. 

 
Depois que nós implantamos, sou bem honesto em dizer que... não tenho 
percebido a, vocês viram, não tem nenhum comunicado assim, uma questão 
mais direta com relação assim... consulte nossos dados. (inst_01, ind_02) 
 
Mas confesso que há essa fragilidade, não é, porque o próprio decreto falou 
isso, para nós publicarmos, fazer a divulgação, nós fizemos, mas eu acho 
que falta ainda uma maior divulgação. (inst_01, ind_03) 
 
Nós aqui não divulgamos corretamente as ações que nós fazemos [...]. 
Então é o tipo de balanço que precisa ser feito e precisa ser divulgado, 
porque realmente nós não costumamos fazer isso. (inst_01, ind_04) 
 

E, no tocante à participação social, todos os entrevistados também evidenciaram a sua 

importância não somente para o avanço da política de dados abertos, como para a 

transparência na gestão pública como um todo. Porém, de novo emergiu uma certa 

insatisfação com os mecanismos de participação estabelecidos até o momento e com a pouca 

interlocução da comunidade com a instituição e vice-versa, especificamente no contexto da 

PDAPEF.  

 
Eu me preocupo muito com o lado social, e vejo que muita gente não vai 
saber [...]. Tanto é que nós nunca recebemos um e-mail, não é, de algum 
usuário criticando, sugerindo ou elogiando, ou questionando porque tais 
dados não estão abertos ainda. (inst_01, ind_03) 
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Eu pelo menos não tenho notícia de críticas no sentido de alguém da 
comunidade não ter se sentido contemplado com os dados que já estão lá 
disponíveis, entendeu? [...] Se a sociedade não traz demandas, você não 
melhora o processo, você entende que aquele processo já está bom daquela 
forma. (inst_01, ind_04) 
 

Por isso, inclusive, um dos entrevistados declarou que durante o processo de revisão 

do primeiro PDA da UFERSA para o próximo período de vigência do documento, as questões 

relacionadas com o aumento da participação social e da promoção da PDAPEF junto à 

comunidade deverão receber mais atenção. Da mesma forma, outro entrevistado mencionou 

que o ato de revisão pode e deve ser mais participativo, a fim de que a comunidade ganhe 

espaço e esteja mais envolvida no processo, tornando-o mais democrático. 

 
Acho até que no ato da revisão com um planejamento mais ordeiro, nós 
possamos fazer uma consulta mais ampla, divulgar melhor pelo portal 
institucional. Hoje nós temos uma assessoria de comunicação que é muito 
ativa, e gera muitos produtos, e a comunidade, ela vai buscar essas 
informações pelos canais oficiais da instituição. Então acho que se nós 
utilizarmos esses canais, nós temos como tornar mais democrático o 
processo. (inst_01, ind_04) 
 

O que este último entrevistado reforçou, de fato, é que o processo de construção do 

PDA na UFERSA não envolveu de forma direta os usuários e agentes da comunidade, e que 

isso refletiu no limitado conhecimento da PDAPEF e na restrita interação dos atores da 

sociedade. 

Os principais canais de participação disponibilizados pela UFERSA remetem ao 

próprio portal institucional de dados abertos e endereço de e-mail, o mesmo do Serviço de 

Informação ao Cidadão. 

Na UFRN, ocorreram manifestações de que faltaram e ainda faltam melhores 

estratégias de divulgação e comunicação externa, mas ao mesmo tempo se percebeu um 

esforço maior da instituição ao longo do processo de implementação em tornar a política de 

dados abertos mais conhecida pela comunidade. Os principais meios de divulgação relatados 

foram publicações na página institucional da universidade, a utilização de redes sociais e a 

promoção da política em palestras, eventos e hackathons em que servidores da instituição 

tiveram a oportunidade de participar, incluindo discussões junto aos departamentos e cursos 

da própria IFES. 

 
Nós terminávamos fomentando, sempre apresentando em discussões, 
fazendo esse trabalho, meio que um a um, para divulgar que existia o portal 
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de dados abertos. [...] Sempre que eu tinha a oportunidade nas minhas 
palestras e nas minhas apresentações que eu fazia sobre a UFRN, eu sempre 
mostrava, comentava sobre essa questão de dados abertos. (inst_03, ind_07) 
 

Quanto à participação social, os principais canais instituídos foram o próprio portal de 

dados abertos, através do qual podem ser registradas demandas de abertura de novos 

conjuntos de dados, e o serviço de suporte da Superintendência de Informática, além do 

Serviço de Informação ao Cidadão. 

 
Um canal instituído de participação social é no próprio portal de dados 
abertos da UFRN, onde as pessoas podem solicitar informações e inclusive 
requerer a abertura de novas bases de dados, caso não estejam 
disponibilizadas. (inst_02, ind_05) 
 
Cada dataset do portal tem um e-mail lá de contato, e aí normalmente quem 
quer solicitar um novo dado procura esse e-mail e solicita. Tem também 
algumas demandas que vem pelo suporte da SINFO. (inst_02, ind_06) 
 

Todavia, um dos principais meios de promoção e de fomento da participação social na 

UFRN foi o hackathon, realizado em 2017, que além de atrair potenciais usuários de 

diferentes áreas e setores da sociedade, permitiu o desenvolvimento de soluções através do 

uso dos dados publicados no portal. Além de fomentar a apropriação dos dados e o 

desenvolvimento de soluções, o evento ainda desencadeou a abertura de novos conjuntos e o 

interesse sobre os dados para a realização de pesquisas acadêmicas, o que colocou a UFRN à 

frente de diversas outras IFES em relação ao número de conjuntos de dados disponibilizados. 

 
Nós fizemos o hackathon, que foi uma das formas de disseminar o 
conhecimento do portal de dados abertos. (inst_02, ind_06) 
 
Por ocasião desse hackathon, independente dos projetos, as equipes também 
solicitaram dados para desenvolver o seu trabalho, e aí, a partir disso nós 
saímos publicando dados que nós julgávamos que não eram dados privados 
ou dados sigilosos. (inst_02, ind_06) 
 

Os esforços de divulgação e de fomento da participação social têm igualmente 

refletido nos cursos da UFRN, principalmente aqueles da área de tecnologia, que conhecendo 

a política e o portal passaram a incorporar os dados abertos em suas atividades. 

 
Vários professores que são dessa área de análise de dados, eles começaram 
a utilizar esses conjuntos, inclusive nas suas disciplinas, e baseados nas 
suas interações com os alunos e com os projetos, eles frequentemente me 
solicitavam novos dados. (inst_02, ind_07) 
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E, finalmente, mais uma iniciativa da UFRN que veio reforçar a PDAPEF através da 

instituição foi sediar o Open Data Day em 2018, evento que ocorre no mesmo dia em 

diversos países ao redor do mundo para discutir a temática de dados abertos. 

No IFRN, por seu lado, foram destacadas ações de divulgação realizadas como 

matérias na página institucional quando do lançamento do PDA e do portal de dados abertos, 

e conversa com as turmas de discentes que costumam realizar visitas técnicas à área de 

tecnologia de informação do instituto, onde se procura destacar a utilidade dos dados, 

principalmente para o desenvolvimento de soluções. 

Quanto aos canais de participação disponibilizados foram notabilizados e-mail, 

sistema de chamados e ouvidoria, que inclusive, na fala do entrevistado, por vezes recebem 

solicitações de abertura de novos conjuntos de dados, que são avaliadas pela instituição. 

Apesar disso, não houve o relato da existência de outros mecanismos de participação ou de 

espaços institucionalizados que promovam em maior grau a interlocução com os membros da 

comunidade. 

 
Então, até quando o pessoal tem alguma dúvida, alguma sugestão, como é 
que eles fazem? Eles ou mandam um e-mail ou abrem um chamado no nosso 
sistema. (inst_03, ind_08) 
 

Posto isso, torna-se possível considerar que as ações de promoção da PDAPEF e os 

mecanismos de participação social têm influenciado positivamente mais o caso da UFRN do 

que UFERSA e IFRN na geração de capacidades de gestão. E isso se dá pela diversidade de 

ações relatadas pelos entrevistados da instituição que, aliás, vieram repercutir no número de 

conjuntos de dados abertos e diferentes meios de utilização desses dados pelos atores da 

comunidade. 

De forma geral admitiu-se que ainda faltam estratégias de promoção da política e 

desenvolvimento de mecanismos de participação social de maneira mais ativa e integradora, 

sobretudo na UFERSA e IFRN. Não dedicar a devida atenção a esses aspectos nos momentos 

de avaliação das atividades e revisão dos PDAs pode comprometer a manutenção e 

longevidade da PDAPEF, tendo em vista que, como disse um dos entrevistados:  

 
Se a sociedade não traz demandas, você não melhora o processo, você 
entende que o processo já está bom daquela forma. (inst_01, ind_04) 

 

 Ocorre que para o aumento das demandas pensar mecanismos de estímulo e 
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disseminação da participação social se torna fundamental. À medida que a comunidade passa 

a demonstrar interesse pela política pública, envidados os devidos esforços das instituições 

para que isso ocorra, a retroalimentação do processo de implementação ocorre naturalmente e 

é capaz de contribuir para o desenvolvimento das capacidades institucionais e para os efeitos 

da ação sobre o meio, como um todo. 

 

5.2.7 Os dispositivos de controle 

 

Quando solicitados a discorrerem sobre mecanismos e órgãos de controle nas três 

IFES, de forma unânime, se destacou a atuação da Controladoria Geral da União (CGU), 

órgão designado pelo Executivo Federal, através do Decreto nº 8.777/2016, para monitorar 

sua aplicação, bem como assegurar o cumprimento dos prazos e procedimentos da PDAPEF. 

Os entrevistados manifestaram a ocorrência de contatos frequentes da CGU nos diferentes 

momentos do processo de implementação, seja durante a elaboração dos Planos de Dados 

Abertos, seja após a sua publicação, assim como dos conjuntos de dados nos portais 

eletrônicos. Mesmo não tendo ocorrido uma ação ampla de auditoria sobre a PDAPEF em 

nenhuma das IFES, as demandas pontuais e o monitoramento sobre o atendimento dos 

compromissos assumidos via PDAs são permanentes e, geralmente, as demandas são 

encaminhadas via e-mail, tramitando pelos órgãos de auditoria interna que atuam muito mais 

como mediadores do que fiscalizadores da implementação. Um dos aspectos relevantes a se 

destacar é que a CGU não formaliza demandas de controle referentes apenas aos aspectos de 

gestão da política, mas especialmente sobre aspectos técnicos: publicação dos conjuntos, 

integridade dos conjuntos e dos portais, atualização dos dados, dentre outros critérios que 

visam garantir padrões mínimos de qualidade. 

Na UFERSA, um dos participantes destacou a importância do exercício do controle: 

 
Quanto mais controle você tiver é muito bom. Eu sempre comparo o 
controle com o piloto de avião. O piloto de avião tem que ter a habilidade 
de manusear vários indicadores, vários instrumentos para manter a direção 
do avião sob segurança. (inst_01, ind_01) 
 

E outro integrante da gestão superior da instituição relatou não ter ocorrido uma ação 

específica de auditoria, referindo-se mais à auditoria interna: 

 
Nós nunca tivemos uma auditoria específica, ou uma auditoria que tivesse 
algum item que verificasse se o PDA foi implementado. (inst_01, ind_02) 
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Mas ao mesmo tempo, outros destacaram o papel atuante da CGU em demandas 

específicas, e até certo ponto frequentes: 

 
A CGU, ela cobra. Você diz que vai abrir uma base em novembro de 2018, 
em novembro de 2018 eles estão com um mecanismo lá que dispara, e se 
não estiver eles cobram. [...] E volta e meia eles mandam e-mail dizendo, 
cobrando aí os PDAs, mas nós só lemos, porque nós já fizemos. (inst_01, 
ind_03) 
 
Rapidamente nós percebemos que os órgãos de controle tem gestão sobre 
isso, muito rapidamente eles perceberam esse descumprimento e, enfim, 
quando nós não atualizamos os dados eles comunicaram também, então, foi 
algo bem imediato. (inst_01, ind_04) 

 

Na UFRN, além da postura fiscalizadora, foi evidenciado o caráter orientador da 

atuação da CGU: 

 
O mesmo se pode dizer do envolvimento da CGU, são ações não somente de 
auditoria, mas em caráter mais ativo de educar e conscientizar para a 
importância dos dados abertos. (inst_03, ind_05) 
 

E no IFRN, o entrevistado exemplificou aspectos sobre os quais houve a intervenção 

da CGU, além de destacar o seu monitoramento: 

 
Mas da CGU em si foi a primeira, notificando, pedindo providências no 
caso do PDA e da publicação dos dados, e essa segunda, do dicionário de 
dados. É que já consta lá no painel da CGU que nós estamos cumprindo 
[...]. Eles ficam monitorando. (inst_03, ind_08) 
 

Em termos de auditoria interna, as três IFES se manifestaram indicando que não houve 

uma atuação do órgão responsável, internamente, em solicitações de auditoria sobre a política 

de dados abertos. Contudo, na UFRN emergiu da fala dos entrevistados que a comissão 

responsável pela elaboração do PDA procurou envolver a auditoria interna tanto na primeira 

quanto na segunda versão do plano, a fim de dar-lhe ciência e contar com seu parecer sobre as 

ações que estavam sendo definidas para a instituição. 

Ainda na UFRN, diferentemente das demais, foi realizada uma crítica em relação à 

CGU, no que diz respeito ao painel de monitoramento das ações e as métricas utilizadas, que 

precisariam ser aprimoradas a fim de refletir melhor o nível de cumprimento da PDAPEF por 

cada IFES, ou por cada instituição da Administração Pública Federal, algo que, segundo um 
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dos entrevistados já foi discutido por grupos de pessoas da área de tecnologia e dados abertos, 

através das redes sociais. 

 
Eu me lembro a métrica deles. A métrica que eles tinham era a quantidade 
de conjuntos de dados que foram planejados versus a quantidade que foi 
aberta mesmo. E aí nós estávamos com zero por quê? [...] Era um paradoxo 
aí, como é que nós tínhamos tantos conjuntos de dados? Era a instituição 
que tinha mais conjuntos de dados. (inst_03, ind_07) 
 

De maneira geral foi possível notar a forte e permanente atuação da CGU junto às 

IFES e sua influência favorável a geração de capacidades para o processo de implementação, 

ainda que as ações de controle interno praticamente não tenham ocorrido. Essa influência 

favorável se traduz na postura bastante ativa da CGU em relação ao monitoramento da 

execução da PDAPEF pelas IFES, e não somente sobre isso, porque se pode dizer que o órgão 

tem suprido parcialmente a necessidade de coordenação das ações da política, expressas nos 

PDAs, instrumentos que servem de base para o próprio controle exercido pela CGU. O 

trabalho minucioso de acompanhamento e de cobrança parecem ter contribuído para um 

comprometimento maior das instituições quanto ao monitoramento de suas próprias ações, 

mobilização interna para atendimento das demandas e adoção de práticas de aperfeiçoamento 

da política, como revisão dos PDAs, inclusão de novos atores e aumento da participação 

social, compromissos vislumbrados pela maioria dos entrevistados em curto e médio prazos. 

 

5.2.8 As dificuldades enfrentadas 

 

No que diz respeito às dificuldades enfrentadas durante o processo de implementação 

da PDAPEF, boa parte das dificuldades recaiu sobre aspectos tecnológicos nas três IFES, 

como o tempo gasto com o aprendizado e a aplicação dos recursos e ferramentas, o esforço 

necessário para a informatização de processos e o fato de que alguns setores e atividades 

ainda carecem de atualização para que passem a ser integrados pela infraestrutura tecnológica. 

Outras dificuldades de nível técnico relatadas foram: a falta de oportunidades de capacitação 

para a operar a base CKAN, algumas pequenas falhas técnicas apresentadas pela solução, 

assim como a falta de capacitação para conhecer mais profundamente a temática dos dados 

abertos, suas características, requisitos e minúcias, o que se manifestou de forma mais 

proeminente em instituições pioneiras na implementação da política, como é o caso das IFES 

do RN. Os fragmentos das falas dos entrevistados da UFERSA, UFRN e IFRN, 

respectivamente, ilustram esses obstáculos iniciais: 
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Dificultou a questão cultural, divulgar dados abertos, até para entender o 
que era dado. (inst_01, ind_03) 
 
Nós vimos que era uma plataforma que atendia bem à necessidade de 
catalogação de dados, só que, assim, eu acho que eles ainda tem algumas 
falhas, alguns problemas, e aí na instalação nós sofremos alguns problemas 
assim, alguns problemas técnicos. (inst_02, ind_06) 
 
Primeiro, eu não conhecia o CKAN, então para implantar foi um pouquinho 
difícil, mesmo diante da experiência de poder conhecer, trabalhar com a 
linguagem de programação que o CKAN é feito. (inst_03, ind_08) 

 

Além disso, o entrevistado do IFRN evidenciou o empecilho técnico com o 

procedimento de extração dos dados das bases institucionais para tratamento e 

disponibilização no portal de dados abertos, o que na sua opinião seria uma das principais 

dificuldades operacionais: 

 
Da publicação de dados, a pior parte é a extração. Uma vez extraído, subir 
para o CKAN não tem mistério, mas analisar os dados, fazer o tratamento 
necessário entre os sistemas de informação, exportar o CSV, aí você tem que 
tratar, por exemplo, a questão de vírgula, a questão de acento tudo 
bonitinho, elaborar um dicionário de dados, termina sendo um processo 
muito custoso. (inst_03, ind_08) 
 

A questão do conhecimento limitado sobre a temática dos dados abertos também 

refletiu inicialmente na própria disposição dos setores em disponibilizar os dados que 

detinham, levando, inclusive, a uma outra barreira que recai justamente sobre o receio com a 

proteção de dados, sigilo e privacidade, ainda que tenham sido aspectos já anteriormente 

abordados pela Lei de Acesso à Informação. Nesse sentido, a visibilidade sobre os dados 

provocou a inquietação de alguns servidores, principalmente no contexto da UFERSA e 

UFRN, receosos com uma possível interpretação equivocada das informações ou 

simplesmente com a exposição introduzida pelo reforço da transparência atrelado à política de 

dados abertos. 

 
Então, quando nós elaboramos o PDA chegou essa novidade aqui, algumas 
pessoas ficaram um pouco receosas e outras ficaram um pouco... porque o 
ser humano tem muito medo do novo, é intrínseco do ser humano, não é, ter 
medo do novo. (inst_01, ind_03) 
 
É muito comum você encontrar pessoas na universidade que tem aquele 
sentimento de que isso é meu, é o meu laboratório, é a minha sala, é o meu 
computador, entendeu? E ter esse desprendimento é algo que exige mudança 
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de cultura. (inst_01, ind_04) 
 
A única dificuldade que teve realmente foi essa. O pessoal ficou realmente 
muito tempo com um pé atrás, não é, aquela cultura de ‘tenho medo de 
publicar essas informações. [...] A cultura do medo, medo de divulgar as 
informações, e eu frequentemente também terminava tratando um pouco... 
tranquilizando o pessoal, mas há aquele receio. Até hoje sobre os dados que 
estão lá publicados existem questionamentos. (inst_02, ind_07) 
 

Ademais, a preocupação com a vulnerabilidade dos sistemas também existiu junto às 

equipes técnicas, principalmente no caso da UFERSA, à medida que os dados estivessem 

publicados nos portais institucionais. De acordo com um dos relatos, isso reforçou a 

necessidade de se pensar a segurança das bases e dos conjuntos da instituição: 

 
Houve algum esforço para entender como é que seria essa transferência de 
dados para a plataforma que o governo estava disponibilizando, mas que 
naquele momento era novo para todo mundo também, e entender como nós 
poderíamos alocar aqueles dados na nossa base sem abrir brechas de 
segurança, para que outros dados que não fossem interessantes de estar 
publicados pudessem ser acessados de alguma forma, não é? (inst_01, 
ind_04) 

 

A articulação da base CKAN com os sistemas das IFES do RN pode não ter sido uma 

dificuldade, levando-se em conta que já detinham sistemas integrados que facilitaram a 

interface com a plataforma de dados abertos. Contudo, esse aspecto emergiu para o 

entrevistado do IFRN como uma dificuldade enfrentada por outras IFES que não 

desenvolvem sistemas próprios, ou que são carentes em termos de padronização de dados e 

informações, fato que poderia estar relacionado com o número limitado de IFES no Brasil que 

conseguiram, mesmo dois anos após a publicação do Decreto nº 8.777/2016, lançar e manter 

seus portais de dados abertos. 

 
Hoje as instituições usam vários sistemas, mas a realidade é essa: poucas 
instituições tem um sistema integrado como a nossa [...]. É o que está 
inviabilizando a publicação de dados abertos no contexto brasileiro, porque 
à medida que as instituições dependem de uma outra empresa, ou dependem 
de uma equipe que às vezes elas não tem – pois nem toda a instituição 
federal tem uma equipe de tecnologia da informação que possa parar o que 
está fazendo e se dedicar aquilo – então termina que é um trabalho muito 
árduo. (inst_03, ind_08) 

 

De outra parte, além dos aspectos de ordem técnica ou tecnológica descritos, os 

participantes da pesquisa ainda reportaram dificuldades relacionadas à gestão da PDAPEF. 

Primeiramente, na UFERSA, um dos entrevistados se manifestou em relação aos parâmetros e 
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indicadores exigidos por órgãos centrais do Poder Executivo como os ministérios, que são 

modificados frequentemente, ocasionando retrabalho para a geração de alguns dados e 

impedindo a formação de séries históricas que possibilitariam sua melhor interpretação e 

comparação.  

 
Quando a universidade adequa todos os seus controles para o que foi 
solicitado, chega uma nova exigência. Então, você tem que adequar todos os 
seus controles novamente para esse novo formato desse novo controle. O 
que eu acho que falta, a maior dificuldade para as instituições é, através de 
um planejamento, definir bem o que vai ser controlado, para que não tenha 
essa mudança de escopo a cada ano. [...] 
Falta muito à Administração Pública avançar em gestão estratégica, com 
uma boa definição de indicadores para depois ter meta, e para depois ter 
objetivos, iniciativas, planos de ação, e ver como cada um contribui para o 
alcance de um objetivo importante para a educação ou para quaisquer 
outras áreas como saúde, segurança... (inst_01, ind_01) 
 

Outro ponto, levantado na UFRN, seria um certo grau de descolamento da formulação 

da política com a realidade das IFES, uma vez que, segundo um dos entrevistados, a política  

estava melhor formatada para órgãos da administração direta ao invés de contemplar todo o 

universo de instituições do Poder Executivo Federal. O formato da PDAPEF não teria 

observado todas as peculiaridades dos órgãos e entidades que estão a ela submetidos, o que se 

notabilizou pela falta de interação prévia dos formuladores com as IFES. 

 
Uma impressão que eu tive nesse processo é que terminou que a política, as 
próprias definições, foi feito de maneira muito orientada para a 
administração direta. É uma visão crítica que eu tenho de como esses 
normativos saem de lá. Junta lá um conjunto de pessoas que estão ligadas 
aos ministérios, define e não observa, não é, todas as peculiaridades e as 
diferenças das instituições e dos órgãos. [...] 
E em nenhum momento essa comissão, esse pessoal que definiu esses 
normativos tentou alguma interação conosco, ou procurou nossa opinião, 
nossa experiência. (inst_02, ind_07) 
 

O pouco tempo estabelecido para a construção dos primeiros Planos de Dados Abertos 

igualmente foi apontado como algo limitador na implementação da política, considerando que 

inviabilizou, por exemplo, um maior envolvimento de atores na definição dos conjuntos que 

seriam priorizados. Esse aspecto foi reforçado por um dos entrevistados da UFERSA: 

 
Na verdade, os negativos foram esses, muito rápido. Nós fizemos atrasado. 
Nós fomos o segundo, e nós ainda fizemos atrasado [...]. Por isso que nós 
ficamos assim, a princípio nas Pró-Reitorias. (inst_01, ind_03) 
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E, finalmente, parte dos entrevistados da UFRN e IFRN questionaram o atendimento 

da finalidade democrática dos dados associada à falta de capacidade dos cidadãos comuns em 

compreender e utilizar as bases que foram publicadas. A participação social mais presente e 

efetiva em relação à PDAPEF ainda é insuficiente, principalmente pela complexidade e em 

alguns casos até inconsistência dos dados para que seja feito uso, reuso, redistribuição e 

controle pela sociedade. 

 
A grande dificuldade que ainda prevalece é sobre o papel democrático que 
os dados abertos exercem, o que ainda ocorre de forma limitada. Os dados 
não são compreensíveis às pessoas comuns. Se trata de uma linguagem 
técnica, muitas vezes dotada de inconsistências, que ainda limitam muito a 
finalidade democrática da política de dados abertos e da disponibilização 
de dados. (inst_02, ind_05) 
 
O grande problema que eu vejo, primeiro é essa questão de o dado não estar 
acessível de todas as instituições, e o segundo é que, beleza, as instituições 
estão publicando seus dados, mas será que o cidadão consegue extrair 
conhecimento daqueles dados? (inst_03, ind_08) 

 

De forma lógica,  as dificuldades do processo de implementação da PDAPEF atuaram 

de forma desfavorável na geração de capacidades de gestão nas IFES. Contudo, é possível 

inferir que seu impacto sobre os desdobramentos da política não foi tão elevado, a ponto de 

inviabilizá-la em qualquer das três instituições. Em resumo, na UFERSA, UFRN e IFRN essa 

influência foi desfavorável devido à ausência de capacitações tanto para a plataforma CKAN 

quanto para o aprendizado sobre dados abertos, provocando uma certa resistência das pessoas 

à abertura de dados, o que pode ter limitado o número de conjuntos publicados, com exceção 

da UFRN. Igualmente, o pouco tempo para a elaboração dos PDAs inviabilizou o 

envolvimento de outros atores, em um contexto ampliado. Também desfavorável foi a falta de 

interação dos formuladores e por isso um certo descolamento da política com a realidade das 

IFES, falta de constância nos parâmetros e exigências dos órgãos do governo central e uma 

certa complexidade dos dados ou do seu manuseio, o que pode prejudicar a finalidade social, 

econômica e democrática da PDAPEF.  

Em contrapartida, foi evidente o esforço empenhado pelos implementadores para 

superar as dificuldades e realizar as entregas que a norma e o escopo da política 

determinavam. Afinal, nenhum processo de implementação está isento de barreiras ou 

entraves de qualquer ordem, que acabam por demandar a ação rápida e organizada dos 

envolvidos. Cabe, evidentemente, o cuidado para que as barreiras continuem a ser 

identificadas e tratadas, a fim de que as medidas corretivas nos arranjos permitam a 
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manutenção dos resultados. As questões de caráter gerencial ligadas ao alinhamento entre 

formulação e implementação e a garantia da finalidade democrática da política de dados 

abertos se sobrelevam como pontos cruciais da ação pública, no presente caso. 

 

5.2.9 A avaliação do processo e das iniciativas 

 

Na circunstância dessa última subcategoria, foi requisitado aos entrevistados das três 

IFES que emitissem um parecer geral sobre a implementação da PDAPEF e sobre as ações 

que já foram implementadas frente aos desafios futuros.  

Em primeiro lugar, manifestou-se a opinião de que há uma tendência imperiosa para o 

aumento da transparência e da responsabilização dos agentes e das instituições públicas no 

que se refere à gestão dos recursos e serviços junto à sociedade, o que reforça a relevância e a 

necessidade da PDAPEF, ainda que os resultados percebidos não sejam tão impactantes nesse 

momento inicial da política. A maioria dos entrevistados acredita que a apropriação da 

política de dados abertos pelas pessoas é algo que leva tempo e necessita ser fomentado, a 

exemplo do que perceberam com a trajetória de implementação da Lei de Acesso à 

Informação, que ainda caminha para sua consolidação. 

Além disso, também foi solicitado que os entrevistados comentassem sobre a 

existência de mecanismos de avaliação da PDAPEF e sobre quais seriam esses mecanismos 

adotados, a fim que se conhecesse melhor o nível de preocupação com a revisão do processo 

em cada uma das instituições. Infelizmente foi relatado, de maneira geral, que pouco se 

refletiu sobre o que já foi feito e que isso pode estar impossibilitando as melhorias e 

comprometendo a política. No ponto de vista dos participantes, essa avaliação deve 

indiscutivelmente contar com uma participação maior da comunidade interna e externa, para 

que a colaboração ao longo de todo o processo também seja estimulada nos potenciais 

usuários dos dados. 

Junto à UFERSA, as falas destacaram que a PDAPEF se encontra em um estágio 

inicial, mas que poderá avançar significativamente nos próximos anos, uma vez que o 

movimento de abertura de dados e dos governos em geral está se fortalecendo. Evidenciaram 

ainda que a instituição procurou fazer um bom trabalho e acabou por estimular uma mudança 

de cultura interna orientada para maior transparência e interação com a comunidade. 

 
É um processo ainda inicial. Eu acho que vai amadurecer muito nos 
próximos anos, é uma tendência que cada vez mais sejam disponibilizados 
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todos os dados, principalmente naquelas ações que envolvem recursos 
financeiros. [...] Eu acredito que nós vamos avançar muito nos próximos 
anos até porque tem uma tendência de governo digital. (inst_01, ind_01) 
 
Há a necessidade de tornar mais público cada vez mais, acho que também 
ficou essa sensibilização e ela se mantém. [...] 
Eu acho que o balanço foi positivo, no sentido de que nós conseguimos 
cumprir o planejado. Eu acho que isso por si só já é algo forte. Cumprimos 
o decreto à risca, que é algo que era obrigação sim, mas que nem sempre é 
fácil cumprir a obrigação. [...] 
Penso ainda que o maior ganho no final das contas é essa mudança de 
cultura, de tornar os dados... É as pessoas entenderem que a instituição tem 
a obrigação de fornecer dados para as pessoas, para a comunidade. Toda a 
instituição é assim, acho que na universidade esse sentimento é um pouco 
mais forte. [...] 
Isso tudo foi muito natural. Então eu acho que serviu até para o 
autoconhecimento da instituição, para a instituição entender que é madura o 
suficiente para fazer isso com mais frequência. (inst_01, ind_04) 

 

Por outro lado, no que concerne aos mecanismos de avaliação das ações, os 

representantes da instituição admitiram que trata-se de algo que não tem sido feito, mas que 

julgam importante de ser desenvolvido a partir das próximas versões do PDA e aprofundado 

para que limitações e falhas sejam mais adequadamente identificadas e corrigidas. 

 
Essa avaliação e implementação nós sempre conversávamos com outros 
pares, outros Pró-Reitores, o pessoal de tecnologia da informação. Nós 
sempre vemos o que pode melhorar, o que pode avançar, mas a frequência 
com que está ocorrendo é muito pontual, é sempre de acordo com as 
demandas. Não tem uma avaliação mensal ou bimestral. Pelo menos eu 
desconheço. (inst_01, ind_01) 
 
De um modo geral os nossos planos, eles precisam melhorar o 
monitoramento, e dentre eles o PDA é um, não é? De ver o que precisa ser 
implementado, melhorado, o que poderia ser ampliado. Está carente dessas 
informações, na verdade. Então assim, tem que ser melhorado, de fato. 
(inst_01, ind_02) 
 
Mas nunca foi feita uma avaliação do que foi feito, do que já está pronto. 
Não ainda. Até porque nunca veio uma orientação desse tipo, para fazer 
uma avaliação. Interessante, inclusive. Eu nunca tinha me atentado a isso. 
(inst_01, ind_03) 
 
Avaliação formal, não. Não houve uma avaliação formal a esse respeito. 
(inst_01, ind_04) 

 

Um dos entrevistados ainda demonstrou sua preocupação com a necessidade de 

fortalecimento dos mecanismos de participação social e outro exprimiu a intenção da 

UFERSA em melhorar o portal de dados abertos, as informações que lá constam, bem como 
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aumentar o número de conjuntos de dados disponibilizados: 

 
Então o que eu vejo hoje é tentarmos maior participação social. Acho que 
falta mais isso. O balanço que eu faço é participação social maior, uma 
divulgação maior, principalmente para a academia, para pesquisadores, 
desenvolvedores, porque alguém desenvolver um aplicativo é uma riqueza 
de dados. Então falta mais essa participação. (inst_01, ind_03) 
 
Uma das nossas metas é detalhar e ir além até do que está no decreto, no 
sentido de explicitar melhor o que é cada campo que está lá disponível no 
banco e tal, melhorar a qualidade de metadados, já que nós fizemos para 
cumprir o decreto. [...] 
Nós precisamos fornecer mais coisas lá. Diante do universo de dados que 
nós temos, 10 bases que é o que está lá é pouco, mas era algo que dentro do 
PDA nós estipulamos como algo alcançável. (inst_01, ind_04) 
 

Na UFRN, em termos de balanço geral da implementação, os depoimentos foram 

igualmente positivos e destacam o trabalho que foi feito na instituição, o apoio recebido pela 

gestão superior, o feedback dos usuários do portal, assim como a utilidade da PDAPEF: 

 
Avalio que a política de dados abertos é uma excelente política. E avalio 
positivamente o que foi implementado na UFRN até agora. Penso que para 
o segundo PDA vamos evoluir, inclusive com a abertura de novos conjuntos 
de dados, o que deve passar de 70 [...]. É uma política de grande utilidade 
para todos, tanto internamente, como externamente. (inst_02, ind_05) 
 
Assim, com relação à política de dados abertos, eu acho que ela é 
extremamente necessária, você ter uma política para forçar também que as 
coisas continuem andando, que haja continuidade. Assim, nós tentamos 
seguir a política que foi definida à risca, e aí nós corrigimos o que tinha de 
falhas, tanto na política quanto na implementação da política. Eu acho 
extremamente necessário que haja a política de dados abertos, e contribui 
sim. (inst_02, ind_06) 
 
Eu acredito que o resultado principal para o cidadão, o usuário dos dados, 
foi bem significativo. Nós vimos e sentimos, não é, os resultados, as pessoas 
davam feedback, me mostravam ferramentas. (inst_02, ind_07) 

 

E, quanto aos mecanismos de avaliação ou revisão das ações, também admitiu-se que 

não foi um aspecto devidamente explorado, e que por isso carece de maior atenção. 

 
Está sendo avaliado positivamente, mas não há um mecanismo 
sistematizado de avaliação. Ocorre de maneira mais pontual e de acordo 
com demandas externas ou de usuários que informam erros ou 
inconsistências, ou que fazem alguma solicitação de informação. (inst_02, 
ind_05) 
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Não aconteceu efetivamente como deveria, não houve nenhuma avaliação. 
Foi que nós decidimos nomear uma outra comissão para fazer uma nova 
versão do PDA, mesmo sem o PDA estar vencido, porque nós consideramos 
que ele precisava de uma revisão. (inst_02, ind_07) 

 

Outro aspecto considerado pelos entrevistados foi sobre um esforço indispensável a 

ser envidado para que a política de dados abertos passe a abranger os demais níveis de 

governo federativos, em estados e municípios, o que vai ao encontro do Projeto de Lei de 

Dados Abertos (PL nº 7804/2014), ainda em tramitação na Câmara dos Deputados, assim 

como dos compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito da OGP, em seu plano de ação 

mais recente. 

 
Algumas estratégias que deveriam ser tomadas, criadas para que houvesse a 
manutenção da política, seria que se exigisse também a implementação do 
portal em esferas menores, não só federais, mas estaduais e municipais, 
porque se não houvesse uma política, algo que exigisse, algumas instituições 
não tem tanto interesse. Então, eu acho que é necessário que haja para, sei 
lá, acho que além da esfera federal deveria ter algum normativo que 
exigisse também que as esferas menores fossem obrigadas. (inst_02, ind_06) 
 

Por último, no IFRN a avaliação geral solicitada também foi positiva, tanto para o 

trabalho desempenhado pela instituição, quanto para a política de dados abertos em geral: 

 
A meu ver, como cidadão, acredito que o trabalho que nós fizemos aqui é 
diferenciado das outras instituições. [...] 
A iniciativa de publicação de dados abertos, sendo feita no padrão, com 
periodicidade boa, termina que contribui para que a sociedade possa 
enxergar as ações feitas nas instituições. (inst_03, ind_08) 

 

Quanto aos mecanismos formais de avaliação e revisão, a exemplo das outras duas 

IFES,  também não foram explorados. 

 
Que eu saiba não foi feito. Pelo menos eu acredito que não. (inst_03, 
ind_08) 

 

E o entrevistado sugeriu, ainda, que ferramentas deveriam ser pensadas para auxiliar 

os usuários no tratamento dos dados, principalmente pelo fato de que a maioria das pessoas 

ainda não detém todas as capacidades ou habilidades suficientes para manusear e extrair dos 

dados as informações que demandam para atender suas necessidades ou interesses, da forma 

como são apresentados. 
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Então poderia ser, pensando no futuro, uma alternativa seria desenvolver 
uma plataforma que recebe esses dados, analisa esses dados e gera 
conhecimento para o cidadão poder cruzar informações e não ter somente o 
dado. De que adianta eu ter todos esses dados se esses dados não fazem 
sentido? Ou porque o dado não faz sentido mesmo, ou porque o usuário não 
consegue extrair um sentido para aquele dado. (inst_03, ind_08) 

 

Com base em tudo que foi apurado, se pode inferir que a falta de mecanismos formais 

de avaliação previstos no modelo de Gomide e Pires (2014) evidentemente influenciou de 

forma negativa a geração de capacidades de gestão tanto na UFERSA, quanto na UFRN e 

IFRN, considerando que esses mecanismos de avaliação constituem ferramentas importantes 

para a correção de falhas, desenho de novas estratégias e aprimoramento do processo de 

implementação. 

Em contrapartida, o balanço geral realizado foi bastante positivo, considerando que se 

evidenciou a utilidade da PDAPEF; também a mudança de cultura introduzida nas IFES, ao 

estabelecer um marco de operação com dados abertos e reforçar as premissas do acesso à 

informação e da transparência; e o quanto ficou manifesto na fala dos entrevistados que os 

arranjos institucionais foram suficientes e adequados para garantir o processo de 

implementação e a superação das dificuldades encontradas. 

A seguir, o quadro 06 resume os níveis percebidos de influência dos arranjos 

institucionais sobre a capacidade de gestão por IFES para implementar a PDAPEF, 

classificados em baixo, médio ou alto, em função dos aspectos favoráveis e desfavoráveis 

aferidos na investigação. Os arranjos, conforme o modelo adaptado de Gomide e Pires (2014) 

constam representados pelas subcategorias analíticas de cada categoria de componentes 

técnico-administrativos e político-relacionais. A ordem de apresentação obedece a 

conformação de cada subcategoria ao longo de todo o procedimento de análise. 
 

Quadro 06 - Nível de influência dos arranjos institucionais sobre as capacidades de gestão por IFES 

Arranjo/Subcategoria Categoria UFERSA UFRN IFRN 

Mobilização inicial ou 

Planejamento 

Técnico-Administrativo 
Alto Alto Médio 

Recursos Técnico-Administrativo Alto Alto Alto 

Mecanismos de coordenação Técnico-Administrativo Baixo Médio Baixo 

Ações de monitoramento Técnico-Administrativo Alto Alto Alto 

Interações internas e externas Político-Relacional Alto Alto Alto 

Promoção e participação Político-Relacional Baixo Alto Baixo 

Dispositivos de controle Político-Relacional Alto Alto Alto 
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Dificuldades Técnico-Administrativo e 

Político-Relacional 
Baixo Baixo Baixo 

Mecanismos de avaliação Técnico-Administrativo e 

Político-Relacional 
Baixo Baixo Baixo 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Com o quadro acima, verifica-se que a UFERSA obteve nível de influência alto para 

cinco das nove subcategorias: mobilização ou planejamento, recursos e ações de 

monitoramento, todas do componente técnico-administrativo, e interações externas e internas 

e dispositivos de controle, ambas do componente político-relacional; nível médio para 

nenhuma; e nível baixo para quatro: mecanismos de coordenação, promoção e participação, 

mecanismos de avaliação e dificuldades, considerando que o nível baixo para dificuldades 

reflete positivamente sobre a geração de capacidades. 

A UFRN, por sua vez, obteve nível de influência alto para seis subcategorias: 

mobilização inicial ou planejamento, recursos e ações de monitoramento, todas do 

componente técnico-administrativo, e interações externas e internas, promoção e participação 

e dispositivos de controle, do componente político-relacional; nível médio para mecanismos 

de coordenação; e baixo para mecanismos de avaliação e dificuldades, reiterando-se o reflexo 

positivo do nível baixo de influência das dificuldades. 

O IFRN, por sua vez, obteve nível de influência alto para quatro subcategorias: 

recursos e ações de monitoramento, ambas do componente técnico-administrativo, e 

interações externas e internas e dispositivos de controle, do componente político-relacional; o 

nível médio ficou por conta da mobilização inicial ou planejamento; e nível baixo para outras 

quatro: mecanismos de coordenação, promoção e participação, mecanismos de avaliação e 

dificuldades. 

Assim, é importante destacar que as três IFES obtiveram o mesmo nível alto para 

quatro subcategorias: recursos, ações de monitoramento, interações internas e externas e 

dispositivos de controle. Isso evidencia que as IFES do RN dispuseram de arranjos bastante 

satisfatórios no que se refere à mobilização de recursos humanos, financeiros e tecnológicos 

para a execução da PDAPEF, desenvolveram e aplicam mecanismos e rotinas de 

monitoramento constantes sobre as ações implementadas, estabeleceram interações internas e 

externas coesas e fluidas, e contam com dispositivos de controle ativos, em grande medida 

motivados pela atuação da CGU. 

Por outro lado, UFERSA e UFRN se sobressaíram ao IFRN ao apresentarem nível alto 
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de influência sobre a mobilização inicial ou planejamento, levando-se em conta que essas 

duas IFES demonstraram bastante proatividade e compromisso com o atendimento imediato 

das determinações do Decreto nº 8.777/2016, inclusive quanto aos prazos estabelecidos, o que 

não ocorreu com o IFRN que acabou estimulado à implementação da política apenas após 

uma notificação da CGU, vários meses decorridos do início da vigência do instrumento 

normativo. A UFRN destacou-se das demais de forma relevante no quesito promoção e 

participação, tendo em vista os esforços que empreendeu para a divulgação da PDAPEF e 

criação de mecanismos de participação e interação com a sociedade, principalmente ao 

promover dois grandes eventos como o hackathon e o Open Data Day, que renderam bons 

resultados à instituição,  para aprofundamento do know-how sobre a temática de dados abertos 

e o significativo aumento do número de conjuntos de dados publicados em seu portal. A 

UFRN obteve ainda um nível médio de influência para os mecanismos de coordenação, em 

que as demais IFES obtiveram nível baixo, justamente porque evidenciou-se o papel 

agregador e mobilizador assumido pela SINFO, não apenas quanto à execução das ações 

operacionais, mas também para as ações de caráter mais estratégico na disseminação da 

política pública e na articulação com outros atores interna e externamente, por meio da 

Diretoria de Sistemas. 

A classificação de nível baixo com influência negativa compartilhada pela UFERSA e 

IFRN ficaram em torno de mecanismos de coordenação e promoção e participação, que 

nessas duas IFES especificamente, se revelaram insuficientes. E a classificação de nível baixo 

compartilhado pelas três instituições foi para mecanismos de avaliação, o que revelou que as 

IFES do RN não incorporaram ainda a premissa de revisar e avaliar formalmente suas ações, 

o que pode levar a um relativo prejuízo nos resultados e manutenção da PDAPEF ao longo do 

tempo. A influência de nível baixo mas com influência positiva ficou por conta das 

dificuldades enfrentadas, que nas três IFES não foram capazes de inviabilizar a o processo de 

implementação, tendo em vista o esforço realizado pelos implementadores para que fossem 

superadas e para que, por meio do diálogo, se iniciasse um movimento de mudança de cultura 

em favor da transparência e do compartilhamento das informações com o público. 

Com isso, foi possível aferir que a UFRN se coloca à frente das demais no 

desenvolvimento de capacidades de gestão para a implementação da PDAPEF, sem prejuízo 

do reconhecimento devido à UFERSA e IFRN nas capacidades que demonstraram, levando-as 

a figurarem entre as primeiras a publicar seus PDAs e portais de dados abertos no contexto 

brasileiro, e servirem de referência para tantas outras instituições que precisaram de auxílio na 

consecução de suas ações. Os aspectos a serem aprimorados apenas possibilitarão melhores 
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condições de êxito e efetividade da política no contexto de cada instituição, levando a 

experiências mais proveitosas para o usuário, no uso, reuso e redistribuição dos dados abertos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A compreensão do processo de políticas públicas, conforme afirmaram Gomide e 

Pires (2014), depende de um olhar aprofundado sobre os arranjos institucionais que sustentam 

a implementação, uma vez  que são vários os interesses e atores a serem coordenados. Os 

arranjos são capazes de determinar a capacidade de execução dos objetivos do Estado, e 

devem, na sua visão, contemplar aspectos técnico-administrativos e político-relacionais. 

Por meio da presente investigação ficou evidente a inter-relação e a interdependência 

desses componentes técnico-administrativos e político-relacionais no processo de 

implementação da Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal junto às Instituições 

Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Norte. Foi possível também compreender 

como as capacidades de gestão de cada IFES foram determinantes no processo de 

implementação dos Planos de Dados Abertos, desde o planejamento à operacionalização e 

revisão da PDAPEF.  

Verificou-se que os “recursos” e as “ações de monitoramento”, ambos elementos 

técnico-administrativos e que as “interações internas e externas” e os “dispositivos de 

controle”, ambos do componente político-relacional, foram os aspectos mais determinantes 

para o êxito das ações de implementação do PDA e da PDAPEF, com alta influência no 

desenvolvimento das ações previstas pelas normas da política e pelo próprio PDA, nas três 

instituições. A UFRN, que se colocou à frente das demais, ainda obteve alto nível de 

influência em outras duas subcategorias: “mobilização inicial ou planejamento” e “promoção 

das ações e participação social”, que conforme se verificou durante o processo de análise, 

contribuíram significativamente para a celeridade na conclusão das ações iniciais – 

elaboração do PDA e lançamento do portal de dados abertos, na interlocução com a 

comunidade e no aumento do número de conjuntos de dados publicados, mesmo que os 

aspectos de promoção e participação não tenham sido devidamente explorados ou previstos 

no teor do Plano de Dados Abertos da instituição. O nível médio de influência dos 

“mecanismos de coordenação” também evidenciaram o papel desempenhado pela SINFO, 

que assumiu a competência sobre boa parte das ações estratégicas durante o processo de 

implementação. E, ainda de maneira bastante positiva, dessa vez na UFERSA,  destacou-se  o 

alto nível de influência da “mobilização inicial ou planejamento”, que conferiu celeridade às 

ações iniciais da política, além de uma notável organização dos recursos e articulação interna 

para que as demandas fossem atendidas. O IFRN, por sua vez, nos arranjos de maior 

influência destacou-se pela disponibilidade e organização dos “recursos” e pelo 
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“monitoramento” criterioso e permanente das ações, aspectos que lhe conferiram visibilidade 

e oportunidade para atuar como colaborador do processo de implementação da PDAPEF junto 

a outras instituições.  

 De outro lado, igualmente identificaram-se pontos de vulnerabilidade que carecem de 

cuidadosa revisão e aperfeiçoamento, como é o caso do componente técnico-administrativo 

“mecanismos de coordenação” e do componente político-relacional “promoção e 

participação” na UFERSA e IFRN, ambos com baixo nível de influência nas duas instituições 

pela falta ou deficiência de ações que permitissem desenvolvê-los como requer a PDAPEF, o 

que poderia levar a melhores resultados em sua aplicação e alcance de suas finalidades, como 

a ampliação do número de conjuntos de dados disponíveis à comunidade. Outro ponto foi a 

ausência de “mecanismos de avaliação” nas três IFES, que igualmente podem acarretar 

muitos prejuízos aos resultados e efeitos da política, se não tratados e desenvolvidos da 

maneira necessária e adequada. De toda forma, o nível baixo de influência das dificuldades 

aliado ao alto nível obtido pela maioria dos aspectos tanto de um componente quanto de 

outro, permitiram a constituição de capacidades a partir dos arranjos institucionais das IFES 

que viabilizaram a implementação dos PDAs e o alcance de resultados satisfatórios, à luz dos 

dados coletados e aos olhos daqueles que operam a PDAPEF e se dispuseram a colaborar com 

a pesquisa.  

Esses resultados confirmam o posicionamento teórico de Gomide e Pires (2014), de 

que os arranjos institucionais representados pelas subcategorias analíticas de cada uma das 

categorias, dotam o Estado e as organizações públicas de capacidades de gestão ou de 

capacidades para implementar políticas públicas, levando em conta, por exemplo, o 

movimento de ampliação de participação de diferentes atores nos processos decisórios e a 

complexidade das diferentes etapas da execução, que perpassam planejamento, ação, 

monitoramento e avaliação. 

Uma das principais contribuições teóricas percebidas, diz respeito não somente à 

aplicação adaptada do modelo de capacidades de gestão de Gomide e Pires (2014), assunto 

abordado também por outros autores como Grin (2012) e Cerqueira (2015), mas à 

complementação dos arranjos dos componentes técnico-administrativo e político-relacional 

do modelo, onde foram agregados aspectos como a preparação da implementação, 

alinhamento com as diretrizes da política, estratégias de publicidade e promoção das ações, e 

principalmente as dificuldades percebidas ao longo do processo e os mecanismos de 

avaliação, que puderam ser explorados sobre as duas categorias de componentes, sendo que 

este último ajudou a tornar mais preciso o aspecto avaliativo, de certa forma já contido nos 
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mecanismos de monitoramento. Isso possibilitou a investigação e o conhecimento de um 

número mais expressivo de fatores que tiveram influência sobre as capacidades de 

implementação da PDAPEF, possibilitando aprofundar o olhar em cada umas das IFES e suas 

especificidades. 

Dentre as limitações presentes neste estudo, se destaca, em primeiro lugar, a 

dificuldade de obtenção de um número maior de entrevistados em uma das IFES 

especificamente, como também das IFES em geral, resultando em oito participantes devido a 

alguns contatos não retornados, inclusive de áreas diversificadas que não fossem diretamente 

ligadas à tecnologia da informação, ainda que esta guarde estreita relação com o tema da 

pesquisa. Além disso, o número limitado de instituições participantes do estudo de caso, tendo 

em vista ser a PDAPEF uma política pública de grande abrangência pelo universo de órgãos 

ligados à Administração Pública Federal direta e indireta no país. 

Como sugestões de estudos futuros, considerando que a PDAPEF é uma política 

pública recente no Brasil e que a temática de dados abertos e transparência é emergente na 

maioria dos países ao redor do mundo, sugerem-se pesquisas qualitativas ou de natureza 

diversa que busquem conhecer o desenvolvimento de políticas públicas de dados abertos em 

diferentes realidades estatais, ou seja, outros países com características semelhantes ao Brasil, 

até mesmo em uma perspectiva comparativa. Além disso, estudos que se dediquem a 

investigar as condições favoráveis e desfavoráveis no Brasil para a aplicação de uma política 

de dados abertos de caráter nacional, nos diferentes níveis de governo da federação, incluindo 

estados e municípios. E, finalmente, estudos capazes de contribuir com o desenvolvimento da 

análise de capacidades de gestão na implementação de outras iniciativas, não somente na fase 

de implementação, mas possivelmente em outras etapas do ciclo de políticas públicas. 
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APÊNDICE A – Questões substantivas utilizadas nas entrevistas do estudo de caso 

 

1) Após a divulgação do Decreto nº 8.777/2016, de que maneira foram conduzidas as 

ações que levaram à elaboração do Plano de Dados Abertos (PDA)? Que principais decisões 

foram tomadas? Quem participou? E que aspectos foram privilegiados? 

 

2) Uma vez formulado o PDA, quais os recursos humanos foram disponibilizados para a 

implementação das ações? Esses recursos permanecem disponíveis? 

 

3) Quais recursos financeiros foram disponibilizados? Quais custos foram envolvidos? 

 

4) Quais recursos tecnológicos foram necessários e comprometidos na implementação? 

Houve mudanças nesse sentido até o presente momento? 

 

5) Existem mecanismos de coordenação presentes na implementação do PDA? Como 

ocorre a mobilização dos atores envolvidos na execução da política? 

 

6) As ações do PDA estão sendo monitoradas? Em caso positivo, o que é monitorado? 

Quais os mecanismos de monitoramento vêm sendo executados? Com que frequência? 

 

7) Quais são as interações entre os atores envolvidos na implementação do PDA, 

internamente, e como ocorrem? Qual a dinâmica de interação com as instâncias hierárquicas 

superiores? E com os envolvidos de diferentes setores e funções? 

 

8) Quais estratégias de comunicação da implementação do PDA estão sendo adotadas? 

Foram estabelecidos canais de participação social? Em caso positivo, qual a dinâmica de 

participação vem ocorrendo por meio dos canais existentes? 

 

9) Existem outras formas de interação e articulação com atores externos? Em caso 

positivo, quais são esses atores? E como elas ocorrem? 

 

10) Já houve manifestação de órgãos de controle sobre as ações do PDA, internamente? E 

externamente? Caso tenham ocorrido ações de controle, sobre o que se detiveram? Como elas 
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têm impactado o processo de implementação da política de dados abertos? 

 

11) De que maneira o desempenho da implementação do PDA e da política de dados 

abertos está sendo avaliado na instituição? Quais os responsáveis por essa avaliação? Com 

que frequência vem ocorrendo? 

 

12) Existem dificuldades presentes no processo de implementação? Em caso positivo, 

quais seriam? 

 

13) No que diz respeito às entregas já realizadas por meio do PDA, que balanço pode ser 

feito da implementação da política de dados abertos? 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 
 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Capacidades de Gestão na 
implementação da Política de Dados Abertos nas IFES do Rio Grande do Norte”, que 
tem como pesquisador responsável Lucas Geraldo Campos Dalenogare.  

Esta pesquisa pretende compreender como as capacidades de gestão em cada IFES 
influenciam o processo de implementação dos PDAs. 
O motivo que nos leva a fazer este estudo é a possibilidade de conhecer a capacidade de 
implementação da Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal nas IFES do 
RN, a partir de dois componentes: técnico-administrativo e político relacional. O 
processo de implementação, para fins desta pesquisa, é compreendido como o conjunto 
de ações decorrentes dos PDAs das IFES visando ao atendimento da PDAPEF, através 
de suas diretrizes. 

Caso você decida participar, você deverá participar de entrevista semiestruturada 
com duração prevista de 40 min a 60 min, onde serão abordadas questões substantivas 
diretamente relacionadas ao tema de pesquisa. Utilizar-se-á gravador de voz para 
registro da atividade, além de eventuais notas escritas a serem tomadas pelo 
pesquisador.  

Durante a realização da entrevista semiestruturada a previsão de riscos é mínima, 
ou seja, o risco que você corre é mínimo/inexistente. 

Pode acontecer um desconforto diante de alguma questão específica, 
eventualmente, que será minimizado pelo esclarecimento da questão e de possíveis 
dúvidas, e você terá como benefício contribuir para o desenvolvimento da pesquisa 
acadêmica e para a possibilidade de compreensão das capacidades envolvidas na 
implementação de políticas públicas.  

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá 
direito a assistência gratuita que será prestada pelo próprio pesquisador responsável.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Lucas 
Geraldo Campos Dalenogare, telefone (84) 99109-6820, e-mail 
lucasdalenogare@ufrn.edu.br.  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 
qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 
congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 
identificar.  

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 
seguro e por um período de 5 anos.  

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 
pesquisador e reembolsado para você.                                                                 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 
indenizado.  

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342-5003, 
endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1° Andar – Prédio 
Administrativo - CEP 59.012-300 - Nata/RN, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br.  

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 
pesquisador responsável Lucas Geraldo Campos Dalenogare.  
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Consentimento Livre e Esclarecido 

  
Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 
trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 
pesquisa “Capacidades de Gestão na implementação da Política de Dados Abertos nas 
IFES do Rio Grande do Norte” e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas 
em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 
 

 

__________________, RN, _____ de ___________ de 2018. 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 
  

  
 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Capacidades de Gestão na implementação da 
Política de Dados Abertos nas IFES do Rio Grande do Norte” declaro que assumo a 
inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos 
que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo 
e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 
Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 
infringindo as normas e diretrizes propostas pelas Resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho 
Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

__________________, RN, _____ de ___________ de 2018. 

  

 

 

Assinatura do (a) Pesquisador (a) Responsável 

 

 

_______________________________________________ 

Nome do (a) Pesquisador (a) Responsável 
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Assinatura do (a) Professor (a) Orientador (a) 

 

 

_______________________________________________ 

Nome do (a) Professor (a) Orientador (a) 
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APÊNDICE C – Termo de Autorização para Gravação de Voz 
 

 

Eu, ____________________________________________________, depois de 

entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “Capacidades de Gestão na 

implementação da Política de Dados Abertos nas IFES do Rio Grande do Norte” poderá 

trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim 

como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio 

deste termo, os pesquisadores Lucas Geraldo Campos Dalenogare a realizar a gravação de 

minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Lucas Geraldo Campos Dalenogare, e após esse 

período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 

e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

__________________, RN, _____ de ___________ de 2018. 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 

 
 



 131 

APÊNDICE D – Apresentação da pesquisa aos participantes 
 

CAPACIDADES DE GESTÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DADOS 
ABERTOS NAS IFES DO RIO GRANDE DO NORTE 

 
 

1. Premissa básica 
 
A premissa básica é de que as capacidades de gestão de cada IFES, na medida em que 

configuram determinados arranjos institucionais, serão úteis para compreender a relação entre 
o que foi programado e o que até o presente foi realizado no âmbito da Política de Dados 
Abertos do Poder Executivo Federal, com foco no alinhamento do processo de 
implementação às diretrizes da PDAPEF. Espera-se então, que o modelo adaptado a partir de 
Gomide e Pires (2014) possibilite discutir as relações entre as capacidades de gestão e os 
resultados alcançados no processo de implementação. 

 
 

2. Objetivo geral da pesquisa 
 
Compreender como as capacidades de gestão em cada Instituição Federal de Ensino 

Superior do Rio Grande do Norte influenciam o processo de implementação dos Planos de 
Dados Abertos – PDAs. 

 
 

3. Objetivos específicos 
 

j) Identificar em que medida os PDAs das IFES atendem formalmente aos critérios 
estabelecidos na PDAPEF para sua composição, inclusive no que tange à definição 
dos conjuntos de dados a serem abertos; 

k) Identificar as estratégias adotadas para a disponibilização, acesso, publicidade, 
manutenção e evolução dos dados em cada IFES; 

l) Avaliar os recursos humanos, financeiros e tecnológicos designados para a 
implementação do PDA; 

m) Identificar os mecanismos de coordenação utilizados para implementação do  PDA; 
n) Averiguar a existência de dispositivos de monitoramento das ações de implementação 

do PDA; 
o) Identificar as formas verticais e horizontais de interação dos atores interna e 

externamente para implementação do PDA; 
p) Verificar os meios de participação e controle social na implementação do PDA; 
q) Identificar os meios de atuação dos órgãos de controle internos e externos  relativos à 

implementação do PDA; 
r) Averiguar se houve diminuição na demanda de informações, via e-SIC, relacionadas 

aos conjuntos de dados abertos pela implementação do PDA. 
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APÊNDICE E – Relação total de estudos retornados na pesquisa do estado da arte 

 

Tipo Título Instituição Ano da 

Defesa 

Dissertação 

Modelos de negócios adotados para o uso de dados 

governamentais abertos: estudo exploratório de 

prestadores de serviços na cadeia de valor dos dados 

governamentais abertos. 

Universidade de São 

Paulo 
2013 

Dissertação 
Uma Abordagem Para Enriquecimento Semântico 

de Metadados Para Publicação de Dados Abertos. 

Universidade  

Federal de Pernambuco 
2014 

Dissertação 
Proposta de arquitetura para ecossistema de 

inovação em dados abertos. 

Universidade Federal de 

Santa Catarina 
2017 

Dissertação 
Dados abertos governamentais: implicações e 

possibilidades em políticas públicas. 

Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo 
2013 

Dissertação 
OGDPub: uma ontologia para publicação de dados 

abertos governamentais. 

Universidade Federal de 

Santa Catarina 
2017 

Dissertação 
Uma abordagem para captura automatizada de dados 

abertos governamentais. 

Universidade Federal de 

São Carlos 
2017 

Tese 
Uma arquitetura de referência colaborativa para 

estruturação de dados abertos governamentais. 

Universidade de São 

Paulo 
2017 

Dissertação 

Modelagem e representação semântica de dados 

governamentais abertos da Previdência Social 

brasileira. 

Universidade Federal 

Fluminense 
2017 

Dissertação 

Possibilidades de inovação aberta com a utilização 

de dados governamentais abertos no contexto 

brasileiro. 

Universidade Federal do 

Pampa 
2018 

Dissertação 
Uma Abordagem Baseada em Ontologias para 

Obtenção de Indicadores a partir de Dados Abertos. 

Universidade Federal do 

Espírito Santo 
2014 

Dissertação 
Anotação automática de dados geográficos baseada 

em bancos de dados abertos e interligados. 

Universidade Federal de 

Campina Grande 
2015 

Dissertação 

Serviços telemáticos em uma rede de transporte 

público baseados em veículos conectados e dados 

abertos. 

Universidade 

Tecnológica Federal do 

Paraná 

2017 
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Dissertação 
Um processo para publicação de dados abertos em 

institutos federais baseado em BPM. 

Universidade Federal de 

Pernambuco 
2017 

Tese 
Emergência de um campo de ação estratégica : o 

caso de política pública sobre dados abertos. 

Universidade de 

Brasília 
2014 

Dissertação 

Um modelo para implementação de aplicações da 

Argument Web integradas com bases de dados 

abertos e ligados. 

Universidade do Vale 

do Rio dos Sinos 
2015 

Dissertação 
Um modelo para integração de informações de bases 

de dados abertos, com uso de ontologias. 

Universidade do Vale 

do Rio dos Sinos 
2016 

Dissertação 

Uma abordagem para a publicação de dados abertos 

ligados obtidos a partir de bases de dados 

relacionais. 

Instituto Tecnológico da 

Aeronáutica 
2012 

Tese 
Dados abertos no governo federal brasileiro : 

desafios de transparência e interoperabilidade. 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul 
2016 

Dissertação 

Contribuições ao ecossistema de dados abertos do 

Governo Federal com enfoque em tecnologias 

cívicas. 

Universidade Católica 

de Brasília 
2016 

Dissertação 
Estudo do equilíbrio de pessoas idosas e jovens para 

criação de uma base de dados aberta. 

Universidade Federal do 

ABC 
2016 

Dissertação 
Inferência da localização de residência de usuários 

de redes sociais a partir de dados públicos. 

Universidade Federal de 

Minas Gerais 
2013 

Dissertação 

Hackers e participação: uma análise de aplicativos 

de dados públicos do Brasil e seus criadores. 

Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande 

do Sul 

2014 

Dissertação 

Explorando dados públicos de programação de 

rádios e playlists na web para recomendação em 

música. 

Universidade Federal de 

Ouro Preto 
2014 

Tese 

Dados governamentais abertos: proposta de um 

modelo de produção e utilização de informações sob 

a ótica conceitual da cadeia de valor. 

Universidade de São 

Paulo 
2014 

Dissertação 

Minha escola transparente: uma análise comparativa 

do uso de dados governamentais abertos na 

educação básica no Brasil e Inglaterra. 

Fundação Getúlio 

Vargas 
2014 
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Dissertação 

Panorama sobre a utilização de dados 

governamentais abertos no Brasil: um estudo a partir 

dos aplicativos desenvolvidos. 

Universidade Federal do 

Rio de Janeiro 
2015 

Dissertação 

Dados governamentais abertos, mobilidade urbana e 

laboratórios vivos (Living labs): um estudo a partir 

da experiência do MobiLab no município de São 

Paulo. 

Universidade de São 

Paulo 
2017 

Dissertação 

Dados abertos do governo brasileiro: entendendo as 

perspectivas de fornecedores de dados e 

desenvolvedores de aplicações ao cidadão. 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte 
2017 

Dissertação 

“Web service RESTful para Manipulação, 

Catalogação, Publicação na Web e Eventual 

Manutenção de Dados Abertos Governamentais”. 

Universidade Federal de 

Pernambuco 
2014 

Dissertação 

Mapeamento de tecnologias informacionais sobre 

dados abertos em saúde pública: destino de repasses 

financeiros federais. 

Universidade Estadual 

Paulista 
2012 

Tese 

Mecanismos de ampliação da transparência em 

portais de dados abertos governamentais brasileiros 

à luz da Accountability Theory. 

Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande 

do Sul 

2017 

Dissertação 

Uma plataforma para disponibilização centralizada 

de dados abertos governamentais como suporte para 

aplicações no contexto de cidades inteligentes. 

Universidade Federal de 

São Carlos 
2016 

Dissertação 

Geração de perguntas em linguagem natural a partir 

de bases de dados abertos e conectados: um estudo 

exploratório. 

Universidade do Vale 

do Rio dos Sinos 
2017 

Tese 
Estudos das fraturas do anel pélvico utilizando-se 

bases de dados públicas. 

Universidade de São 

Paulo 
2012 

Dissertação 
Recuperação da Informação: estudo da usabilidade 

na base de dados Public Medical (PUBMED). 

Universidade Federal do 

Ceará 
2014 

Dissertação 

Dados abertos: categorias e temas prioritários a 

serem disponibilizados pelas instituições federais de 

ensino superior (IFES) aos cidadãos. 

Universidade Federal de 

Pernambuco 
2016 

Tese Eficiência no uso de nitrogênio ao longo dos Universidade Federal de 2016 
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estádios fenológicos e utilização de dados públicos 

na seleção genômica de milho tropical. 

Viçosa 

Dissertação 

Prevenção para ataques de engenharia social : um 

estudo sobre a confiança em segurança da 

informação em uma ótica objetiva, social, estrutural 

e interdisciplinar utilizando fontes de dados abertos. 

Universidade de 

Brasília 
2015 

Dissertação 

Estudo sobre aplicação de web semântica e 

visualização em dados abertos: proposta de portal 

para transparência em séries históricas de 

indicadores sociais, econômicos e financeiros, 

públicos na web. 

Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo 
2011 

Dissertação 

Integração de Dados Baseada em Ontologias e 

Raciocínio Automático: Estudo de Caso com Dados 

Públicos de Saúde. 

Universidade Federal de 

Pernambuco 
2012 

 

 
 

 


