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Ao Leonardo Máximo, cuja presença constante me fortalece continuamente. 

 

Às redes que se mobilizam e possibilitam os processos de abertura de dados 
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“Acesso à informação está no coração de uma democracia.” 
  

(inscrição de um poster da New York State Library, em Albany-NY)  



 
 

RESUMO 

Olhar para dados governamentais abertos enquanto processos de abertura capazes 

de revelarem redes é o que se tornou este estudo. O que se descobriu é que as redes 

vão se formando extensas e complexas, e que, em suas análises, nós mesmos nos 

perdemos.  

Se a intenção era buscar as diferentes capacidades intraorganizacionais na condução 

dos processos de aberturas de dados, olhando para o município de São Paulo como 

um todo regido pelo mesmo arcabouço jurídico-normativo e coordenado por um único 

órgão, o que se revelou foram práticas traduzidas e desviadas por mobilizações e 

desmobilizações.  

Falamos aqui, portanto, sobre como uma ideia é interpretada pelos atores à sua volta, 

sobre como o conceito de dados governamentais abertos surge na gestão municipal 

e sobre como vem sendo traduzido ao longo do tempo.  

Utilizamos a Teoria Ator-Rede como lente teórica e buscamos descrever com detalhes 

alguns processos de abertura de dados, para trazer à tona suas complexidades. 

Focalizamos dois casos de abertura:  a base de dados do eSIC-SP e a base de dados 

do Diário Oficial da Cidade. Escolhemos essas atrizes não-humanas porque, 

diferentemente da maioria, são compostas por textos e por arquivos. E, também, 

porque o processo de abertura de uma se deu dentro do próprio órgão que faz a sua 

gestão, enquanto o de outra se deu entre, pelo menos, quatro diferentes órgãos.  

Como resultado, percebemos que o não enfrentamento de desmobilizações típicas - 

como as barreiras iniciais criadas pelas empresas de tecnologia - levam aos desvios 

e a novas traduções, cujos resultados são diferentes dos inicialmente pretendidos.  

No meio desse caminho, discutimos questões relacionadas com processos de 

alinhamentos e desalinhamentos provocados pelos ciclos políticos, com governança 

no setor público e com visões normativas da transparência pública que devem ser 

inseridas nos conceitos de dados governamentais abertos para eles atingirem sua 

potencialidade tecnosociopolítica. 

 

Palavras-chave: Transparência Pública; Dados Governamentais Abertos; Inovação 

no Setor Público; Teoria Ator-Rede; Governos Subnacionais; Prefeitura Municipal de 

São Paulo 

  



 
 

ABSTRACT 

A regard towards open government data as an opening process capable of revealing 

networks is what this study has become. What was ultimately found out is that the 

networks are built in an extensive and complex manner, and that one may lose 

himself/herself while analyzing such networks.  

While the primary intent was to seek the different intraorganizational capacities in the 

conduction of the data opening processes, examining the municipality of São Paulo as 

a whole governed by a central juridical-normative framework and coordinated by a 

single entity, what was revealed were practices that were translated and detoured by 

mobilizations and demobilizations. 

We speak here, therefore, of how an idea is interpreted by the actors around it, of how 

the concept of open government data emerges in municipal management and of how 

such concept has been translated over time. 

The Actor-Network Theory was utilized as a theoretical framework, and we sought to 

describe in detail some processes of data opening, so as to bring about their 

complexities. Our focus was placed upon two cases of data opening: the eSIC-SP 

database and the Official Gazette of the city of São Paulo database. Such non-human 

actors were chosen because, unlike most of the others, they are made of texts and 

archives. And also, because the opening process of one of them one took place within 

the very entity that performs its management, whereas the opening process of the 

other one involved at least four different entities. 

As a result, it was realized that the non-confrontation of typical demobilizations - such 

as the initial barriers created by technology companies - lead to detours and new 

translations, whose results are different from those originally intended. 

Along the way, discussions were held on issues concerning the alignment and 

misalignment processes caused by political cycles, governance in the public sector 

and normative views of public transparency, which must be inserted into the concepts 

of open government data, so that such open government data may actually fulfill its 

technical-political potential. 

 

Keywords: Public Transparency; Open Government Data; Innovation in Public Sector; 

Actor-Network Theory; Subnational Governments; Municipality of São Paulo 
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PRÓLOGO 

1º Ato - Será que a fila zerou? 

[agosto de 2014] 

Em agosto de 2014, ocorreu a 1ª Reunião Ordinária da Comissão Municipal de 

Acesso à Informação (CGM-SP, 2014b), colegiado responsável pelo julgamento, em 

última instância, dos pedidos de acesso à informação realizados aos órgãos da 

administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP, 2014b).  

O primeiro recurso julgado pela comissão se relacionava com um pedido de acesso 

à informação, realizado em abril de 2014,  solicitando “a lista de exames disponíveis 

ao cidadão no sistema público de saúde da cidade de São Paulo” e requerendo os 

seguintes dados: “quantas pessoas aguardam na fila de espera para a realização de 

cada um dos exames, qual é o tempo médio de espera para a realização de cada um 

destes exames e a data do pedido mais antigo que aguarda na fila de espera para a 

realização de cada exame” (CGM-SP, 2018a).  

Apesar de informações semelhantes já terem sido disponibilizadas anteriormente 

(BEDINELLI, 2013), a decisão foi a seguinte: “A demanda foi submetida à análise da 

Comissão Municipal de Acesso à Informação (CMAI) que, em decisão colegiada, 

entendeu pela não admissão do recurso em 3ª Instância.”. 

[março de 2017] 

Neste novo cenário, uma nova gestão eleita com uma promessa de campanha 

eleitoral audaciosa na área da saúde: em um ano, zerar a fila de espera dos exames 

do Sistema Único de Saúde (AUTOR DESCONHECIDO, 2016a). Na mesma 

Comissão Municipal de Acesso à Informação, composta agora por novas autoridades 

públicas, um problema a ser resolvido: a Secretaria Municipal de Saúde continuava 

não disponibilizando ativamente nenhum dado para que a população pudesse 

acompanhar a promessa de campanha anunciada, assim como também não 

respondia os pedidos de acesso à informação que versavam sobre o tema, em 

possível conflito com a legislação municipal correlata (BEDINELLI, 2017).1 

                                            

 

1 Conforme os autos da Tomada de Contas nº 72.002.042/17-24, o próprio Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo teve dificuldades para obter os dados para realização da Auditoria sobre o 
Programa Corujão da Saúde. Inclusive, uma das determinações do acordão julgado na 2988ª Reunião 
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2º Ato - A corrupção mora ao lado?2 

[agosto de 2014] 

Voltemos novamente à 1ª Reunião da Comissão Municipal de Acesso à Informação 

e vejamos o último pedido julgado no dia (CGM-SP, 2014b), solicitando o acesso aos 

dados do Cadastro Imobiliário Fiscal. Querendo saber quem seriam os proprietários 

dos imóveis da cidade de São Paulo, a pessoa que requeria a informação fez o 

seguinte pedido para a Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento 

Econômico3: 

Prezado Sr. secretário Marcos Cruz, sou XXXXXX, repórter do jornal 
XXXXXX, cidadão nascido e domiciliado nesta capital paulista. Desde há 
muito estou tentando um jeito de conseguir saber quem são os proprietários 
de imóveis da cidade de São Paulo. O registro de imóvel é uma informação 
que é pública. É, por exemplo, acessível a todo e qualquer cidadão que 
dispuser de recursos para pedir uma certidão em cartório. Ocorre que o Brasil 
infelizmente ainda vive o anacronismo de ter um sistema cartorial, uma 
atividade privada que guarda documentos públicos, e cobra pelo acesso a 
eles. É economicamente inviável pedir as certidões de todos os imóveis 
registrados na capital. Infelizmente também, por causa da natureza privada de 
sua atividade os cartórios não estão submetidos à Lei de Acesso à 
Informação. Mas lembro: o registro de imóveis é uma informação pública, que 
pode ser acessada por qualquer cidadão que disponha de recursos para pedir 
uma certidão. Fosse o Brasil um país mais moderno, faria com o registro de 
imóveis o que a Junta Comercial de São Paulo fez com o registro de 
empresas: passou a disponibilizá-lo na internet, de maneira gratuita e 
instantânea. Infelizmente, ainda não em formato aberto e legível por máquina, 
uma tendência em todo o mundo moderno. Fossem disponibilizados em 
formato aberto e legível por máquina, os registros de imóveis permitiriam, por 
exemplo, aos paulistanos fazerem um melhor controle do patrimônio de seus 
concidadãos. Muito bem. Há uma outra forma de se saber quem são os 
proprietários de imóveis na cidade de São Paulo, informações que, repito, são 
públicas, embora estejam restritas aos cidadãos com recursos financeiros 
para acessá-las na forma de certidões em cartórios de imóveis: a própria 
Prefeitura dispõe desses dados. Para confeccionar o cadastro do IPTU, por 
exemplo, ela precisa desses registros. Que, por sua vez, antes de serem 
inseridos no cadastro, não têm nenhuma “contaminação” fiscal, de ordem 
privada. Vou além: o registro de imóveis é público, bem como é público o valor 
venal, de modo que o imposto pago é calculado com base em duas 
informações que são públicas. Qualquer um que disponha das duas 
informações – públicas – poderá calcular quanto um determinado imóvel paga 
de IPTU. Não é exagero dizer que é falaciosa a tese de que é privada a 
natureza do dado fiscal. Isso posto, eu gostaria de solicitar: 1 - acesso ao 
cadastro do IPTU, 2 – que o acesso seja em formato aberto e legível por 

                                            

 

Ordinária do Tribunal foi a divulgação ativa, em até 180 dias após a decisão, dos “dados relativos às 
filas de espera de exames, consultas e cirurgias, propiciando a transparência e o controle social”. 
2 Título inspirado no estudo ‘São Paulo: a corrupção mora ao lado?’, desenvolvido pela Transparência 
Internacional a partir da abertura de dados do Cadastro Fiscal Imobiliário da Prefeitura Municipal de 
São Paulo. 
3 Atualmente, Secretaria Municipal da Fazenda. 
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máquina. Caso a Prefeitura entenda haver outras informações que são de 
natureza sigilosa, eu aceitaria negociar acessar apenas parte do cadastro, 
desde que a Prefeitura informe quais informações são sigilosas e o motivo. 
Aproveito e me antecipo: a Prefeitura eventualmente poderá argumentar que 
a consulta seria permitida por SQL, o que cumpriria a mesma função do pedido 
de registro de imóveis, e não por CPF ou CNPJ, por causa do direito à 
privacidade. Quanto a isso, informo que o próprio site da Associação dos 
Registradores Imobiliários de São Paulo (Arisp) no qual são feitos os pedidos 
de certidões (www.registradores.org.br) permite que se faça consulta por CPF 
ou CNPJ, o que se pode verificar facilmente clicando no botão “pesquisa de 
bens”, no menu à esquerda. De maneira que solicito que me seja franqueada 
a possibilidade de consultar o cadastro também por CPF e/ou CNPJ. Certo de 
que a Prefeitura de São Paulo compreenderá que não pode ser fiscal seu 
único interesse na propriedade dos imóveis, e que os proprietários não são 
apenas contribuintes, mas cidadãos ou empresas por eles dirigidas, com 
responsabilidades urbanas várias, que não apenas o pagamento de impostos, 
agradeço muito por sua atenção. Atenciosamente, XXXXX  (CGM-SP, 2018a: 
Pedido de Acesso à Informação no 8.941) 

Conforme a ata (2014b), o colegiado também decidiu pelo indeferimento do pedido, 

apresentando os seguintes argumentos: 

A base do IPTU contém dados protegidos pelo sigilo fiscal e informações 
pessoais. Atualmente é inviável extrair de toda a base essas informações 
protegidas. Assim, como respondido pela Secretaria, é possível fornecer 
informações da base que não sejam de caráter pessoal, nem submetidas ao 
sigilo fiscal, desde que considerado um imóvel individualmente. 

No entanto, ao contrário do que ocorreu no primeiro caso, por meio de um Decreto 

Municipal, em novembro de 2015, determinou-se “a disponibilização de dados do 

cadastro fiscal imobiliário no portal de informações geográficas e geoespaciais da 

Prefeitura do Município de São Paulo – GeoSampa” (PMSP, 2015). Cinco meses 

depois, em maio de 2016, os três milhões de registros - compondo 120 megabytes de 

informação sobre os imóveis de São Paulo - estavam disponíveis em formato aberto 

para serem baixados por qualquer pessoa. (AUTOR DESCONHECIDO, 2016b). 

[maio de 2019] 

Humanos ou não-humanos interessados em obter informações sobre o Cadastro 

Fiscal Imobiliário devem seguir os seguintes passos: 1. Entrar no site 

<http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br; 2. Clicar na seção ‘Dados Abertos’; 3. Escolher 

o tema ‘Cadastro’; 4. Selecionar a opção ‘IPTU’; 5. Selecionar a opção ‘Download’; 6. 

Escolher o arquivo do ano desejado (entre os anos de 1995 até 2019). 
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1 INTRODUÇÃO 

Começamos esta tese com um prólogo descrevendo dois casos discutidos na 1ª 

Reunião da Comissão Municipal de Acesso à Informação da Prefeitura Municipal de 

São Paulo pois são bem representativos daquilo que se buscará analisar no estudo 

que aqui se inicia. Observar como - ao longo dos anos e de diferentes gestões - os 

dois casos julgados alcançaram resultados diferentes entre si, portanto, é o fio 

condutor e o grande motivador deste estudo. 

Na Sociologia da Tradução - ou, como é mais conhecida, na Teoria Ator-Rede - dizer 

que algo foi colocado na caixa-preta diz respeito à internalização de uma prática pelos 

atores de uma rede, de forma com que as complexidades por trás daquele processo 

tornam-se invisíveis e não notadas na prática cotidiana, ou seja, tornam-se dadas por 

si próprias (LATOUR, 2011). Em bom português, colocar algo na caixa-preta, no 

sentido dos processos que envolvem tecnologia, pode ser transladado como ‘fazer as 

coisas no automático’4.  

Se, por um lado, um dos impulsionadores do desenvolvimento tecnológico é o 

desenho de processos capazes de fazer com que os atores não-humanos entrem em 

operação de uma forma mais discreta, tornando os objetos mais inteligentes, 

sensitivos, interativos e/ou imperceptíveis aos atores humanos, por outro lado, como 

nos lembra Bruno Latour (2011), quando uma tecnologia deixa de funcionar 

satisfatoriamente ou quando acontece alguma interferência em seu funcionamento, 

as complexidades internas daquela tecnologia vêm à tona, desvendando uma rede 

que não seria percebida caso tudo permanecesse funcionando como antes estava. 

Tratar a informação produzida e armazenada pelos governos como uma informação 

que não era pública foi algo colocado na caixa-preta da Administração Pública por 

longos anos, seja no contexto da gestão pública brasileira, seja no contexto mundial 

(ANGÉLICO, 2012; JARDIM, 1995; OLIVEIRA; GOMES, 2016). Políticos, gestores e 

servidores públicos incorporaram uma cultura de segredo em suas práticas 

                                            

 

4 Ampliando esse sentido para a noção discursiva, caixas-pretas também trazem a ideia de “redes de 
atores seladas nas quais os alinhamentos foram obtidos e nas quais os interesses alinhados foram 
inscritos em associações estáveis que não são mais questionadas” (SHIN, 2010, p. 149, tradução 
nossa), dirimindo controvérsias e estabelecendo entendimentos mútuos (BITTENCOURT, 2014, p. 
116–123; PAULICS, 2003, p. 29–31), ou, no entendimento comum, ‘dando o caso como encerrado’ 
(pelo menos momentaneamente). 
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cotidianas, sem refletirem que os dados e as informações resguardadas pelos 

governos pertencem a toda a sociedade (BERNS-LEE, 2009), que, por sua vez, 

atuando em conjunto com atores políticos e instituições públicas, precisam 

reestabelecer práticas que reforcem compromissos morais com o bem público 

(FILGUEIRAS, 2011). Nesse sentido, a disponibilização de dados e informações 

públicas, portanto, tem um significado maior do que o de publicização do ato público, 

já que diminui as assimetrias informacionais entre Estado e sociedade e permite que, 

por meio do controle social, representantes e servidores sejam mais responsivos aos 

anseios coletivos (ANGÉLICO; TEIXEIRA, 2012; BOBBIO, 1986; LOUREIRO; 

TEIXEIRA; PRADO, 2008). 

A informatização crescente do setor público e a incorporação de novas tecnologias 

de informação pelos governos são processos que vêm ocorrendo de forma cada vez 

mais intensa a partir da década de 1960 (DINIZ et al., 2009). Contudo, mesmo quando 

as grandes bases de dados começaram a ser estruturadas pelos governos, pouca ou 

nenhuma importância foi dada para a temática da abertura de dados governamentais 

(BALBE, 2010). É com a inserção de uma “mudança da maneira como o governo, 

pelo uso da TIC, atinge os seus objetivos para cumprimento do papel do Estado” que 

vai se criando iniciativas focadas na transparência, na accountability e na participação 

social, sendo neste momento que começam os primeiros esforços para a mudança 

da cultura de segredo para a cultura de transparência (PRADO, 2009). 

Atualmente, conceitos como os de governo aberto, de tecnologias centradas nas 

demandas cidadãs, de construção colaborativa de soluções tecnológicas no setor 

público e de cidades inteligentes e inclusivas estão amplamente apoiadas (ou, ao 

menos, deveriam estar) em políticas de abertura de dados, principalmente na 

disponibilização de dados em formatos abertos, lidos por máquinas, minimamente 

estruturados, com permissões e possibilidades de reusos. 

O interessante neste processo de rápida transformação digital é que acompanhar a 

abertura dos dados públicos acaba permitindo revelar, nas práticas, processos de 

desprendimento de algumas das inúmeras caixas-pretas que ainda perduram na 

Administração Pública brasileira.  

Neste ponto, há algo interessante ainda a se descobrir: como lidar com as 

complexidades que surgem quando saímos de uma caixa-preta internalizada por anos 

na Administração Pública (manter os dados e informações do setor público longe dos 

olhos da sociedade) para uma outra caixa-preta – hoje, tecnologicamente possível - 
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relacionada com a disponibilização dos dados de forma inteiramente automatizada, 

sem passar por manipulações dos atores humanos, de forma com que os processos 

de abertura já fossem previamente calculados e menos sujeitos às desmobilizações 

conjunturais? 

Na nossa concepção, observar as práticas em torno dos processos de abertura de 

dados públicos podem trazer respostas a essa pergunta. Por esse motivo, o principal 

objetivo deste estudo será observar as práticas de aberturas de dados públicos para 

identificar as redes formadas em diferentes momentos de um mesmo processo.  

Partindo da premissa de que em uma mesma estrutura governamental, em um 

mesmo arcabouço jurídico-institucional e em uma mesma estrutura de governança, 

cada processo de abertura de base de dados públicos forma a sua volta uma rede 

bem específica, com características próprias, desafios próprios e resultados bem 

diferentes entre si, a observação dos detalhes ocorridos nos processos de aberturas 

de dados permite identificar as traduções e os desvios que ocorrem nas redes em 

torno da abertura de cada base de dados públicos e permite observar as mobilizações 

e desmobilizações em torno de cada ciclo de translação.  

Percebemos que da caixa-preta do segredo para a caixa-preta da transparência cada 

base de dados é única e, portanto, as redes de atores humanos e não-humanos por 

detrás delas devem ser consideradas na implementação dos processos de abertura.  

Ao longo desse texto, portanto, buscaremos compreender um pouco dessas redes 

com o foco nas seguintes perguntas: por que algumas bases de dados conseguem 

ser abertas e disponibilizadas à população e por que outras continuam fechadas, 

mesmo havendo interesse público pelos dados não disponibilizados? Quais as 

complexidades vivenciadas pela gestão pública ao se deparem com a necessidade 

de abrirem suas bases de dados? De que forma as redes sociotécnicas se configuram 

e se reconfiguram continuamente dentro dos processos de abertura de dados 

governamentais? Quais as traduções e quais os desvios são percebidos ao 

analisarmos esses processos? Quais as mobilizações e desmobilizações 

encontradas ao longo da abertura de um determinado dado e quais os significados 

desses processos? 

No Capítulo 2, seguinte a esta introdução, traçamos como essa pesquisa foi 

desenvolvida ao longo do tempo, trazendo algumas questões relacionadas ao marco 

teórico e à utilização da Teoria Ator-Rede. Introduzimos o objeto de estudo, 
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justificamos as escolhas metodológicas feitas e detalhamos os métodos de pesquisa 

e os instrumentos de coleta de informação utilizados. 

Em seguida, no Capítulo 3, detalhamos os pressupostos teóricos da perspectiva 

sociotécnica nos estudos de inovação tecnológica, focalizando a Teoria Ator-Rede. 

Apresentamos os principais conceitos utilizados ao longo da tese, assim como os 

pressupostos, os métodos e as abordagens associadas à Teoria Ator-Rede. A 

utilização desta lente teórica mostrou-se ideal para a recomposição de dois processos 

de aberturas de dados vivenciados no município de São Paulo, analisando esses 

processos a partir da perspectiva das actâncias dos humanos e dos não-humanos 

envolvidos na rede de atores, revelando as traduções, os desvios, as mobilizações e 

as desmobilizações em torno destes processos e em torno do conceito de dados 

governamentais abertos. 

O Capítulo 4 desenvolve uma visão sociotecnopolítica do conceito de dados 

governamentais abertos amparada nas diferentes visões da transparência pública. 

Apesar de ir ao campo desamparado de constructos macrossociais ser um dos 

pressupostos da Teoria Ator-Rede, nesta tese esta questão será desrespeitada 

intencionalmente pois uma das questões defendidas neste estudo é a de que os 

processos de abertura de dados governamentais devem incluir a perspectiva 

normativa democrática em seus projetos, perseguindo o aprimoramento da 

transparência pública integrada aos conceitos de publicidade, accountability, governo 

aberto, direitos humanos e inteligência colaborativa.  

Desenvolvida a concepção normativa de dados governamentais abertos a partir de 

uma visão sociotecnopolítica e analisando os conceitos de dados governamentais 

abertos trazidos pelos diferentes atores, vemos como esse processo de abertura de 

dados governamentais vem sendo traduzido dentro da Prefeitura Municipal de São 

Paulo. No Capítulo 5, caracterizamos três fases específicas: os primórdios daquilo 

que vemos como uma latente política municipal de transparência e dados abertos;  o 

processo de consolidação de uma rede extensa e coordenada de forma relativamente 

bem definida durante o período de 2013 a 2016; e os desafios às redes 

preestabelecidas surgidos a partir da inserção de novos atores e desmobilizações de 

outros. 

No Capítulo 6 e no Capítulo 7 trazemos dois estudos de casos de processos de 

abertura de dados ocorridos na Prefeitura Municipal de São Paulo. O primeiro deles 

versa sobre a abertura dos dados do eSIC-SP, um processo ocorrido 
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intraorganizacionalmente na Controladoria Geral do Município de São Paulo. O 

segundo deles analisa a abertura dos dados do Diário Oficial da Cidade, um processo 

ocorrido por meio de uma articulação entre diferentes atores. Em comum, ambos os 

processos se relacionam com bases de dados textuais que trazem informações de 

todos os órgãos da Administração Direta e Indireta municipal. Também em comum, 

percebemos que ambos os casos só foram possíveis por meio de um longo processo 

de traduções e desvios, causados por mobilizações e desmobilizações. 

O Capítulo 8 apresenta como as pessoas que operam, na prática os processos de 

abertura de dados na Prefeitura Municipal de São Paulo, definem transparência e 

dados governamentais abertos. Também analisamos cinco diferentes fatores 

mobilizadores dos processos de abertura de dados, identificados pelas actantes 

entrevistadas: mobilizadores tecnológicos, mobilizadores sociais, mobilizadores 

organizacionais, mobilizadores normativos e mobilizadores relativos às forças de 

poder. 

Já partindo para o encerramento do estudo, o Capítulo 9 traz a análise dos resultados 

encontrados. Nesse sentido, olhando para o município de São Paulo, identificamos 

que: (a) o processo de abertura de dados demanda um política coesa para que suas 

ações tenham sentidos e significados disseminados por todos os órgãos da 

Administração Pública; (b)  quando percebemos abertura de dados a partir da sua 

visão tecnosociopolítica, há uma necessidade de coordenação orquestrada por meio 

da associação, ao invés de substituição; (c) as diferentes circunscrições de dados 

acabam levantando desmobilizações específicas, sendo necessário criar 

mecanismos para lidar com esses desvios de forma que as traduções não afastem os 

processos de abertura de dados na prática; (d) cada vez mais precisamos olhar para 

as empresas de tecnologia que atuam no setor público pois as tecnologias podem 

oferecer soluções simplificadas para os processos de abertura de dados 

governamentais; (e) nos processos de abertura de dados governamentais, o 

surgimento de mobilizações, traduções, desmobilizações e desvios são questões que 

precisam ser continuamente acompanhadas. 

Por fim, na conclusão, identificamos alguns aspectos em que essa tese pode 

contribuir para a prática de abertura de dados nos governos subnacionais brasileiros, 

indicamos as questões que não puderam ser analisadas mais a fundo neste estudo e 

sugerimos novas abordagens para trabalhos futuros. 
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2 DESENHO DE PESQUISA E PERCURSO METODOLÓGICO REALIZADO  

Este artigo não é crítico, mas também não é neutro. 
(DE LAET; MOL, 2000, tradução nossa) 

A ideia de pesquisar processos de abertura de dados governamentais surgiu durante 

o tempo em que trabalhei na Coordenadoria de Promoção da Integridade da 

Controladoria Geral do Município de São Paulo - COPI-CGM, órgão cuja uma de suas 

atribuições é a coordenação da implementação da Lei de Acesso à Informação - LAI 

no município de São Paulo. Essa experiência - que pode ser considerada como uma 

vivência etnográfica não-catalogada - ocorreu exatamente no meio do meu programa 

de doutoramento (entre os meses de junho de 2016 e agosto de 2017) e foi 

fundamental para a minha formação enquanto pesquisador na área de Ciências 

Sociais Aplicadas.  

Havendo estudado a estrutura dos órgãos de controle interno das capitais brasileiras 

durante o mestrado e produzido artigos nas áreas de transparência pública e 

democracia digital (porém sempre na condição de pesquisador externo aos órgãos 

públicos investigados), o breve período em que atuei como servidor público da PMSP 

mostrou-me o quanto os processos de acesso à informação pública e de abertura de 

bases de dados governamentais são complexos. Evidenciou também o quanto as 

pesquisas que se baseiam em investigações de caráter mais estrutural ou 

funcionalista podem subestimar questões intraorganizacionais importantes, capazes 

de serem reveladas por estudos de casos em profundidade que buscam a 

recomposição das práticas nos processos de inovação no setor público. 

Apesar de não trazer nesta tese qualquer informação para além daquelas que o 

próprio percurso de investigação acadêmica trouxe, a experiência de submersão 

profissional, social e acadêmica no tema deste estudo foi para além da ideia do campo 

tradicional e muito mais próximo daquilo que Spink (2003, p. 23–24) caracteriza como 

sendo o campo das bonecas contadoras de história:  

um processo contínuo e multitemático no qual as pessoas e os eventos entram 
e saem dos lugares, transformando-se em versões e produtos que também 
são feitos por pessoas e utilizados por pessoas em diálogos que podem ser 
lentos e distantes, mas mesmo assim acontecem.  
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Do tempo em que estive na prefeitura para este momento de escrita da tese, diversas 

entradas e saídas me aconteceram em relação ao tema, até mesmo porque a própria 

realização desta pesquisa também foi um processo de muitas mobilizações e 

desmobilizações, muitas traduções e desvios.  

Originalmente, este estudo se desenvolveria a partir de uma pesquisa-ação, cuja 

principal intenção seria desenvolver e acompanhar processos de abertura de dados 

na Prefeitura Municipal de São Paulo. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que 

coletaríamos insumos para a realização da pesquisa, também contribuiríamos para 

os processos de abertura das bases de dados da gestão municipal. A partir dessa 

ideia, em maio de 2018, propusemos, por e-mail, junto ao Gabinete da CGM-SP e à 

Coordenação da COPI-CGM, um acordo de cooperação técnica sem ônus para a 

Administração Pública, desenvolvendo voluntariamente ações de abertura de bases 

de dados pelo período de sete meses seguidos. No entanto, sem uma resposta do 

Gabinete ou da Coordenação, essa ação não foi possível de ser realizada. Também 

busquei participar do processo seletivo dos Programa Agentes Formadores de 

Governo Aberto em 2018, trabalhando a temática de abertura de dados junto aos 

servidores públicos dos órgãos que pretendessem fazer aberturas de suas bases, em 

um projeto que tinha como foco principal o desenvolvimento conjunto dos Planos 

Setoriais de Dados Abertos mas, infelizmente, não fui aprovado no processo.  

A partir destas duas impossibilidades, buscamos novas alternativas para o 

desenvolvimento da pesquisa. Encontrei uma porta aberta e bastante receptiva junto 

ao Observatório Social do Brasil - São Paulo. A proposta era, ali, desenvolver uma 

pesquisa-ação junto aos outros voluntários e voluntárias da organização, buscando 

avaliar, da perspectiva da sociedade civil, o comportamento dos órgãos da Prefeitura 

em relação à transparência ativa e passiva. Durante alguns meses, contudo, pude 

perceber os desafios de se formar um grupo de pessoas voluntárias para a realização 

do controle social, algo que, de fato, merecia uma tese, mas se afastaria do objeto 

acordado em minha qualificação5.  

                                            

 

5 Neste ponto, gostaria de agradecer a todas as contribuições dadas pela minha banca de qualificação, 
composta pela Prof.ª Dra. Maria Alexandra Viegas Cortez da Cunha, pelo Prof. Dr. Mário Aquino Alves, 
pelo Dr. Mário Spinelli e pelo meu orientador, Prof. Dr. Marco Antonio Carvalho Teixeira. As discussões 
postas pela banca foram fundamentais para a escolha do objeto, para a definição da abordagem 
sociotécnica por meio da Teoria Ator-Rede e para a focalização em estudos de casos de processos 
específicos de abertura de dados. 
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Percebendo que a proposta da pesquisa-ação não conseguiria ser implementada 

dentro do prazo regulamentado para a conclusão do doutoramento, replanejamos a 

pesquisa para uma investigação baseada em registros documentais, pedidos de 

acessos à informação, consulta a dados ativamente disponibilizados, observações de 

sites e entrevistas semiestruturadas em profundidade com atores-chaves. Por meio 

destes instrumentos metodológicos, realizamos recomposições de processos de 

aberturas de bases de dados já vivenciados pela gestão pública municipal a partir de 

relatos de atores-chaves e de análises de documentos primários e secundários. 

2.1 Sobre o marco teórico e a utilização da Teoria Ator-Rede 

O objetivo principal desta tese é investigar como os processos de abertura de dados 

governamentais ocorrem na prática. A partir dessa ideia emergem discussões 

relativas a diferentes problemáticas, tais como a inserção de novas temáticas na 

agenda governamental; a implementação de processos de inovação tecnológica no 

setor público; a coordenação e a articulação de políticas públicas; as capacidades 

institucionais relativas à gestão da informação e gestão da tecnologia da informação 

nos governos subnacionais, dentre outras.  

Como processos de abertura de dados governamentais podem ser vistos como ações 

complexas que envolvem múltiplos atores, a focalização foi estratégia fundamental 

para este estudo. Surgiu daí a ideia de olhar para um único governo e, dentro uma 

estrutura governamental, recompor alguns casos específicos de abertura de dados, 

analisando-os na profundidade necessária para problematizarmos a teia que surge 

dessa focalização. Este é o primeiro movimento ao longo deste estudo: focalizamos 

dois casos específicos de processos de abertura de dados governamentais ocorridos 

em um único governo, para, assim, entendermos as complexidades que estão por 

trás dos processos de abertura de dados nos governos subnacionais brasileiros.  

Para que esta focalização fosse capaz de desvendar as diferentes redes humanas, 

sociais e tecnológicas que estão por trás dos processos de abertura de dados 

governamentais, precisávamos de uma lente teórica que fosse sensível o suficiente 

para olhar para essa problemática e entendermos todas as controvérsias que estão 

por trás dela. Nesse movimento entre a prática da abertura de dados e a busca de 

uma teoria capaz de explicá-la surgiram as possibilidades trazidas por uma das 

abordagens sociotécnicas mais conhecidas (e polêmicas): a Sociologia da Tradução, 
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comumente denominada por Teoria Ator-Rede. Surgiu, assim, o segundo movimento 

deste estudo: buscamos nas abordagens sociotécnicas, mais especificamente, nos 

pressupostos, nos conceitos e nos métodos da Teoria Ator-Rede, as possibilidades 

de entendimento dos processos de aberturas de dados governamentais.  

Portanto, como é possível visualizar na Figura 1, esta tese focalizará, a partir da lente 

teórica da Teoria Ator-Rede, dois processos de abertura de dados governamentais 

ocorridos na Prefeitura Municipal de São Paulo: a abertura da base de dados do 

Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão e a abertura da base de dados do Diário 

Oficial da Cidade.  

Figura 1 - Enquadramento da pesquisa 

 

Fonte: Autoria própria 

2.2 Sobre o objeto de estudo e os estudos de casos realizados 

Justificando o movimento de focalização, responderemos três perguntas nesta seção: 

(a) por que escolhemos o município de São Paulo para investigar os processos de 

aberturas de dados nos governos subnacionais brasileiros?; (b) por que optamos pela 

abertura dos dados do Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão e pela abertura 

dos dados do Diário Oficial da Cidade na composição dos estudos de casos que aqui 

serão analisados?; (c) quais os instrumentos analíticos foram utilizados para os 

estudos de casos desenvolvidos? 
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2.2.1 Por que estudar o processo de abertura de dados no município de São 

Paulo? 

Na edição 2018 do Índice de Dados Abertos para Cidades, projeto da Open 

Knowledge Brasil produzido pela FGV, o município de São Paulo alcançou a melhor 

nota entre os oito municípios avaliados (RUEDIGER; MAZZOTTE, 2018). Com 

exceção da última edição da Escala Brasil Transparente: Avaliação 360º 

(CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2018), o município vem sendo bem avaliado 

nas mais variadas avaliações realizadas na área de transparência, estando sempre 

entre as capitais brasileiras com maiores índices de transparência ativa e de 

transparência passiva (ASSOCIAÇÃO CONTAS ABERTAS, 2014; CGU, 2018; MPF, 

2016). Com tais resultados, sendo atualmente o único governo subnacional brasileiro 

a fazer parte da Parceria de Governo Aberto e sendo o maior município brasileiro em 

termos populacionais, a Administração Pública Municipal de São Paulo tem um 

importante grau de centralidade no país em relação à disseminação de suas práticas 

tanto para outros municípios quanto para outras esferas governamentais.  

Se pelo lado dos resultados até então alcançados (e em termos comparativos) a 

cidade é uma ótima referência, quando se olha mais a fundo, as complexidades 

intraorganizacionais começam a aparecer. É justamente por este motivo que um 

município com boas práticas reconhecidas se transforma em um objeto importante 

para analisarmos como se dão os processos de abertura de dados governamentais 

na prática.  

Acreditamos, portanto, que o estudo aprofundado da trajetória do município de São 

Paulo em relação ao processo de abertura de dados governamentais (que ainda está 

muito distante de sua concretização plena, inclusive), pode: (a) avançar em relação à 

aplicação da teoria relacionada à implementação de processos de inovação no setor 

público, a partir da lente teórica da Teoria Ator-Rede aplicada em estudos de casos 

reais e em retrospectiva, como aqui será apresentado; (b) levar aos órgãos do 

município de São Paulo algumas reflexões internas sobre o processo de abertura de 

dados que vêm seguindo, planejando com melhor embasamento a abertura de futuras 

bases; (c) contribuir para que municípios e governos estaduais que ainda não tenham 

inserido os processos de abertura de dados em sua agenda de políticas públicas 

governamentais possam olhar para as complexidades que aqui serão apresentadas, 
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estabelecendo políticas de aberturas de dados que considerem as particularidades 

intraorganizacionais presentes nas estruturas dos governos subnacionais brasileiros. 

2.2.2 Por que a abertura de dados do Sistema Eletrônico de Informação ao 

Cidadão e do Diário Oficial da Cidade de São Paulo foram escolhidas para 

comporem os estudos de casos? 

Conforme a Teoria Ator-Rede, a descrição detalhada dos fatos em torno dos atores 

humanos e não-humanos é uma das principais formas de se analisar um determinado 

assunto. Na visão de Michael (2017: p. 156), “desta forma eles podem revelar os 

mecanismos locais pelos quais as associações são realizadas e como as redes são 

construídas”. Já a realização de dois estudos de casos analisados 

intraorganizacionalmente surgiu da constatação de Azad e Faraj (2009, p. 12) de que 

múltiplos casos analisados simultaneamente a partir de uma lógica comparativa 

podem trazer bons subsídios para a compreensão da interação entre fatores 

contextuais e as práticas de institucionalização. 

Optamos pelas duas bases de dados (eSIC-SP e DOC-SP) pelas suas características 

comuns em relação à forma de operação e conteúdo, assim como também pelas suas 

diferenças em relação aos processos de abertura. Em relação às características em 

comum, ambas as bases de dados: (a) possuem arquivos de textos como conteúdo, 

o que é algo peculiar dentro do processo de abertura de dados governamentais, muito 

mais focado na abertura de planilhas numéricas; (b) possuem em seu conteúdo 

registros abrangentes de todos os órgãos da administração pública direta e indireta 

do município; (c) envolvem processos complexos de coordenação da operação 

cotidiana, uma vez que as alimentações dos dados das bases são realizadas 

diariamente por uma rede bem extensa de servidores públicos de toda a 

Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de São Paulo.  

Já em relação às suas diferenças, enquanto a base do eSIC-SP é gerida pelo próprio 

órgão que conduziu a sua abertura e envolveu apenas relações internas à 

Administração Pública Municipal (CGM-SPe Prodam), a base de dados do DOC-SP 

é gerida por um órgão municipal (Secretaria Municipal de Gestão) diferente daquele 

que coordenou internamente seu processo de abertura (Controladoria-Geral do 

Município). Além disso, a guarda e a manutenção da base de dados do diário se dá 

em uma empresa pública (Imprensa Oficial do Estado de São Paulo) pertencente a 
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outra esfera governamental (Governo do Estado de São Paulo) e todo o processo que 

possibilitou tecnicamente a abertura foi conduzido por uma parceria realizada entre a 

Controladoria Geral do Município e um grupo de pesquisa externo a todos os órgãos 

anteriormente citados (Colaboratório de Desenvolvimento e Participação).  

Como veremos nas análises dos casos, se por um lado as redes que se abriram foram 

bem distintas entre si, por outro lado, ambos os processos de abertura apresentaram 

uma série de traduções e desvios, causados por diversas mobilizações e 

desmobilizações. Outra questão observada como resultado em comum é que nem no 

primeiro caso nem no segundo o processo de abertura está garantido como um 

processo livre de controvérsias, podendo ser descontinuado a qualquer momento.  

2.2.3 Quais os instrumentos de análise foram utilizados nos estudos de caso 

desenvolvidos 

Para os estudos dos processos de aberturas utilizamos os seguintes instrumentos de 

análise: (a) descrição detalhada dos casos estudados, recompostos em retrospectiva 

por meio da análise documental e das entrevistas realizadas; (b) busca pelos eventos-

chaves do processo, fazendo uma ordenação histórica de como esses processos se 

deram ao longo do tempo e buscando resumir a descrição detalhada anteriormente 

feita, numa espécie de triangulação entre o que foi descrito e o que foi encontrado 

nos registros inscritos; (c) interpretação dos significados da abertura, composta 

principalmente pelos diferentes relatos dos atores entrevistados; (d) análise dos 

atores envolvidos no processo, identificando as diferentes actâncias registradas; (e) 

análise das traduções e desvios, das mobilizações e desmobilizações contidas em 

cada processo.  

Acreditamos que esses instrumentos, cada um à sua maneira, conseguem lidar com 

a complexidade encontrada em cada caso, assim como fornecer subsídios para se 

pensar nas problemáticas em torno de cada processo de abertura. 

a) Descrição detalhada dos casos estudados 

Embasamos as descrições dos casos estudados por meio dos documentos 

analisados e das entrevistas realizadas. Optamos por fazer descrições extensas e 

detalhadas, de forma que os processos de abertura de bases de dados analisados 

tivessem um registro escrito narrando como ocorreram, levando em conta tanto os 
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documentos encontrados ao longo desta pesquisa quanto a perspectiva dos próprios 

atores que, na época, conduziram esses processos.  

Em relação à abertura da base de dados do eSIC-SP utilizamos os relatos orais de 

cinco dos dez actantes entrevistados. Em relação à abertura da base de dados do 

DOC-SP, aproveitamos os relatos orais de seis actantes. 

Como o segundo estudo de caso envolveu atores externos à PMSP, foram realizadas 

duas entrevistas com pessoas que estiveram à frente da abertura da base de dados 

no Colab-USP, validando as informações anteriormente encontradas. Para esse 

estudo de caso também foi fundamental a leitura de uma dissertação de mestrado 

produzida sobre a abertura da base (MARTANO, 2015) e de um capítulo de livro 

publicado sobre a mesma temática (CRAVEIRO; ALCAZAR; MARTANO, 2016). 

b) Identificação e caracterização dos eventos-chaves 

A partir da descrição, realizamos a sumarização dos eventos-chaves de cada um dos 

casos a partir de uma tabela cronológica em que são apresentados e explicados. Esse 

instrumento foi encontrado em alguns estudos aplicados da Teoria Ator-Rede 

(HARDY; WILLIAMS, 2008; SHIN, 2010) e mostrou-se bastante adequado para o seu 

uso nesta tese. Como afirmam Hardy e Williams (2008, p. 162), a focalização de 

elementos chaves é capaz de revelar interesses cristalizados como significados ou 

como ações. 

c) Modelo actancial de rede 

Neste estudo, analisamos os atores envolvidos nos processos de abertura de dados 

por meio do modelo actancial de rede, desenvolvido pelo professor Louis Hébert, da 

Université du Québec à Rimouski (HÉBERT, 2011)6. Nesse modelo, a ação é dividida 

em seis grupos de actantes a partir de três eixos: o eixo do desejo (sujeito e objeto); 

o eixo do poder (facilitadores e inibidores) e o eixo da transmissão (remetente e 

receptor), conforme a Figura 2. 

No eixo do desejo, o sujeito é aquele que age em direção a um objeto (que pode 

incluir uma meta, os meios para se atingir uma meta ou os seus substitutos, inclusive). 

                                            

 

6 Por sua vez, esse modelo se baseou no Modelo Actancial, desenvolvido por Greimas para a análise 
da estrutura narrativa. 
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Entre o sujeito e o objeto existe uma relação de junção que, dependendo da forma se 

dá, é denominada como conjunção ou disjunção. 

Figura 2 - Modelo Actancial de Rede 

 

Fonte: Adaptado de Hérbet (2011) 

No eixo do poder, encontram-se, de um lado, os facilitadores (originalmente, helpers), 

caracterizados como sendo os actantes que auxiliam o sujeito em sua ação 

direcionada ao objeto (que atuam em favor da relação de junção estabelecida entre 

sujeito e o objeto), e de outro lado, os inibidores (originalmente, oponents), que são 

aqueles actantes que dificultam a relação de junção entre o sujeito e o objeto . 

Por fim, no eixo da transmissão, temos o remetente, de um lado, que é aquele 

actante que solicita a ação de junção que o sujeito estabelece com o objeto e o 

receptor, de outro, que é o actante para o qual a ação está sendo realizada e que se 

beneficia da junção estabelecida entre o sujeito e o objeto.  

Para Hébert (2011), o modelo actancial deve ser desenvolvido a partir dos seguintes 

passos: (a) selecionar uma ação específica; (b) selecionar o sujeito e o objeto dessa 

ação e especificar a junção estabelecida entre ambos, inclusive em relação a forma 

como se deu e o seu estado atual; (c) selecionar os actantes que se relacionam com 

a junção entre o sujeito e o objeto. Conforme o autor, em alguns casos os remetentes 

podem ser, também, os próprios receptores. Outras vezes, pode ocorrer aquilo que o 



37 
 

 

autor define como sincretismo actancial, isto é, um mesmo ator exerce diferentes 

actâncias em um mesmo modelo.  

Um aspecto importante em relação ao modelo é que uma mesma ação pode ser 

analisada por diferentes perspectivas, gerando, portanto, diferentes modelos. 

d) Análise interpretativa 

A análise interpretativa de cada caso, também baseada em Hardy e Williams (2008, 

p. 164), foi  subdividida em quatro partes, assim denominadas: (a) fazendo sentido e 

enquadrando a necessidade de abertura; (b) traduzindo a ideia em uma prática local; 

(c) atravessando o ponto de passagem obrigatório; (d) inscrevendo o significado da 

abertura. 

e) Modelo de análise das traduções e desvios, mobilizações e desmobilizações 

O modelo de análise das traduções e desvios, mobilizações e desmobilizações - 

inspirado na descrição do processo de tradução contido no livro Cogitamus, de Bruno 

Latour (2016) - foi uma elaboração de autoria própria e se mostrou capaz de 

demonstrar como os processos de abertura de dados governamentais ocorreram na 

prática e de que forma as diferentes mobilizações e desmobilizações contribuíram 

para as associações ou substituições registradas ao longo destes processos.  

Com este modelo de análise, sistematizamos todos os dados levantados nas 

ferramentas anteriormente utilizadas. Sua leitura não deve ser feita da mesma forma 

como se lê fluxos de processos (pois é uma leitura de um processo que ocorreu em 

retrospecto e, portanto, não se repetirá) e também não deve ser lida de forma 

cronológica, pois não representa os fatos exatamente na ordem que se deram, mas, 

sim, na lógica das associações e substituições que foram ocorrendo ao longo do 

caminho.  

2.3 Sobre os métodos de pesquisa utilizados 

As análises realizadas se embasaram no material recolhido por diferentes métodos e 

instrumentos de pesquisa que ocorreram de forma mais metódica durante os meses 

de agosto de 2018 a maio de 2019. O Quadro 1 traz a sistematização das atividades 

desenvolvidas durante este período. Os detalhes sobre como cada um dos métodos 
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foram utilizados nesta pesquisa também serão detalhados nas seções subsequentes 

e ao longo dos capítulos. 

Quadro 1 - Atividades realizadas para o desenvolvimento da tese 

ATIVIDADE PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

Análise documental Agosto/18 a Maio/19 

Entrevistas em profundidade semiestruradas Dezembro/18 a Maio/19 

Realização e Análise de Pedidos de Acesso à Informação Abril e Maio/19 

Fonte: Autoria própria 

2.3.1 Análise documental  

A análise documental incluiu a leitura e análise de boa parte da legislação, atas, 

materiais de treinamento, relatórios, sites e bases de dados relativas ao tema, 

disponibilizados pela Prefeitura Municipal de São Paulo. A documentação das 

atividades promovidas pela COPI-CGM, disponibilizada por meio de documentos, 

atas, notícias, vídeos, fotos, dentre outros, foi um fator facilitador para a produção 

desta tese, demonstrando, na prática, o quanto a transparência ativa pode estimular 

a sociedade civil a analisar de forma mais aprofundada as atividades governamentais. 

Como um bom exemplo de boas práticas na gestão pública, o órgão mantém seus 

registros publicados ativamente no seu portal, inclusive mantendo versões anteriores 

das mesmas inscrições (como, por exemplo, a primeira versão do CMBD).  

Os Relatórios Anuais da LAI (CGM-SP, 2013a, 2014a, 2015a, 2016, 2017) foram 

importantes fontes descritivas de informação para a consulta das ações 

desenvolvidas pela COPI-CGM na área de transparência passiva e ativa, pois 

oferecem uma prestação de contas anual sobre as atividades desempenhadas pelo 

órgão em relação à sua atribuição de monitoramento da implementação e do 

cumprimento da LAI no município.  

As notícias disponibilizadas nos portais dos principais centros de cálculos da rede da 

abertura de dados em São Paulo (CGM-SP, SMDU, São Paulo Aberta e SMIT) 

também contribuíram como uma importante fonte de consulta, principalmente em 

relação à localização temporal dos fatos mais relevantes relacionados aos processos 

de abertura de dados. De forma mais sistematizada, lemos todas as notícias 

disponibilizadas no Portal da CGM-SP que lidam com as temáticas de abertura de 
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dados governamentais, cobrindo um período temporal que vai de setembro de 2006 

(reunindo as informações anteriormente produzidas pela OGM) até a atualidade. 

Lemos todos os títulos de todas as notícias publicadas até o dia 15 de abril de 2019, 

selecionando as matérias que se relacionavam com a pauta tratada neste estudo. 

Neste processo, duzentos e cinquenta e três notícias foram selecionadas e lidas. 

Também realizamos pesquisas no Diário Oficial da Cidade com as palavras-chaves 

‘transparência’, ‘dados abertos’, ‘dados governamentais abertos’, ‘portal de dados 

abertos’, ‘portal da transparência’, compondo uma base de dados com discussões, 

portarias, programas e legislações produzidas no município. Essa base foi catalogada 

e serviu para a consulta pontual dos temas.  

Por fim, lemos todas as atas das quarenta e sete reuniões ordinárias da Comissão 

Municipal de Acesso à Informação (cobrindo o período de agosto de 2014 a fevereiro 

de 2019). Analisamos as decisões proferidas para cada um dos 451 pedidos de 

acesso à informação já julgados na terceira e última instância do Poder Executivo, 

classificamos em três categorias relativas ao comportamento do colegiado no sentido 

de perceber se, em suas reuniões mensais, as decisões dadas pelo colegiado iam no 

sentido de disponibilizar ativamente informações de alto interesse público, tal como 

determina a Lei de Acesso à Informação. Verificamos que o principal órgão colegiado 

da PMSP ainda utiliza muito pouco de seu tempo para pensar soluções de aberturas 

de dados municipais, sendo relativamente baixo o número de decisões da CMAI cuja 

postura de seus representantes é demandar aos órgãos da prefeitura a abertura das 

bases de dados em que as informações requeridas poderiam ser encontradas. 

2.3.2 Realização e análise de entrevistas semiestruturadas 

Entre os meses de dezembro de 2018 e maio de 2019 realizamos as entrevistas 

semiestruturadas que formam a análise do objeto de estudo (Prefeitura Municipal de 

São Paulo) e dos estudos de casos desenvolvidos (abertura da base de dados do 

eSIC-SP e do DOC-SP).  

Originalmente, selecionamentos três grupos para serem entrevistados, os quais, na 

estrutura atual PMSP, compõem aquilo que nesta tese está caracterizado como 

centros de cálculo da temática de dados governamentais abertos: servidores públicos 

da Coordenadoria de Promoção da Integridade da Controladoria Geral do Município 

(COPI-CGM), da Coordenadoria de Produção e Análise de Informação da Secretaria 
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Municipal de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento de São Paulo (GEINFO-

SMDU) e da Coordenadoria de Plataforma de Inovação da Secretaria Municipal de 

Inovação e Tecnologia da Prefeitura Municipal de São Paulo (CPIN-SMIT). 

Na metodologia inicialmente planejada, esse contato inicial levaria naturalmente a 

outros contatos relevantes dentro da temática que, por sua vez, levariam a outros, em 

um efeito conhecido como bola de neve. Para o agendamento dessas entrevistas, 

enviamos e-mails aos coordenadores das três coordenadorias, mas nenhum deles foi 

respondido7. Fez-se então contato por telefone, conseguindo falar apenas com o 

coordenador da COPI-CGM, que ficou de retornar a ligação agendando uma 

entrevista, algo que não ocorreu. Após essa primeira tentativa, fez-se novos contatos 

por e-mail e por telefone, sendo que a única resposta obtida foi da GEINFO, momento 

em que as entrevistas realizadas com os dois servidores do órgão foram agendadas. 

Após este primeiro contato com os departamentos, fizemos contato com os gabinetes 

dos órgãos que não haviam respondido. Na CGM-SP não tivemos nenhuma resposta. 

Na SMIT realizamos uma entrevista após a entrega da versão final desta tese à banca 

examinadora. 

Como desde o primeiro contato realizado vimos que entrevistar atores atualmente 

lotados na PMSP não seria algo tão simples quanto imaginamos no planejamento da 

pesquisa, buscamos fazer contatos com servidores públicos que já haviam integrado 

os quadros da COPI-CGM e da GEINFO. Desta forma, realizamos entrevistas com 

todos os antigos coordenadores da COPI-CGM (quatro pessoas, eu excluso) e com 

outros quatro servidores que já atuaram como diretores ou coordenadores de 

departamentos específicos do órgão. Durante este processo, também agendamos 

entrevistas com um antigo coordenador da GEINFO, com a atual coordenação e com 

um outro servidor do órgão. As onze pessoas entrevistadas correspondem, 

temporalmente, à percepção de servidores públicos lotados na COPI-CGM e na 

GEINFO, conforme a . 

 

                                            

 

7 O e-mail enviado à coordenadora do GEINFO retornou informando que ela se encontrava ausente 
por motivo de férias no momento do primeiro contato. 
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Figura 3 - Entrevistas realizadas com servidores e ex-servidores da PMSP 

ÓRGÃO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 04/2019 

GEINFO-
SMDU 

Antigo coordenador e atual coordenadora, além de mais um servidor público 
atualmente lotado no órgão, cobrindo todo o período de 2013 até a atualidade. 

  

COPI-
CGM 

Todos os antigos coordenadores de 2013 a 2018 (quatro pessoas, eu excluso) 
e outros quatro servidores que atuaram como diretores e coordenadores de 
departamentos do órgão em períodos específicos entre 2013 e início de 2019 

   

CPIN-
SMIT 

Órgão inexistente até o final de 2016  

Fonte: autoria própria 

Para todas as pessoas contatadas enviamos um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido em que esclarecíamos os seguintes pontos relacionados à entrevista:  

(a) a temática em questão (abertura de dados governamentais) e o objetivo da 

pesquisa (entender as complexidades existentes nos processos de abertura 

de dados governamentais conduzidos pelos governos subnacionais, com um 

olhar específico para o processo de abertura de dados governamentais no 

município de São Paulo);  

(b) o motivo da pessoa estar sendo convidada (destacada atuação junto à 

temática da pesquisa);  

(c) a possibilidade da pessoa entrevistada, a qualquer momento até a 

publicação da versão final da tese, desistir de participar e retirar o seu 

consentimento, sendo que a recusa, a desistência ou a retirada de 

consentimento não causaria nenhum prejuízo pessoal à pessoa entrevistada; 

(d) o tempo previsto da entrevista (aproximadamente 90 minutos), data, horário 

e local de realização (a depender de agendamento prévio com a pessoa);  

(e) o fato de que o áudio das entrevistas seriam gravados para se fazer 

transcrições integrais das entrevistas, sendo que o registro textual seriam 

enviados por e-mail à pessoa entrevistada, que poderia revisar e solicitar a 

omissão de qualquer parte do texto, caso desejasse;  

(f) a forma como os dados seriam utilizados na pesquisa (análise geral da 

temática, sendo que todas as informações registradas seriam tratadas para 

que os indivíduos participantes não fossem identificados de forma expressa 

em relação ao conteúdo das falas registradas);  

(g) os telefones de contato com o autor e o orientador da tese, caso quisessem 

tirar quaisquer dúvidas.  
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Todas as onze pessoas entrevistadas receberam o Termo de Consentimento Livre e 

Consensuado antes da realização da sua entrevista e, no momento da sua realização, 

foram perguntados se tinham compreendido o termo, sendo repetido seus principais 

pontos.  

Como as entrevistas eram semiestruturadas, algumas questões foram realizadas a 

praticamente todas as pessoas entrevistadas e outras foram feitas conforme as 

entrevistas iam se desenvolvendo, buscando maior entendimento e profundidade em 

questões que eram mais próximas da pessoa entrevistada. Inicialmente foram 

previstos cinco diferentes blocos de questões, conforme disposto no .  

Quadro 2 – Roteiro das entrevistas semiestruturadas 

BLOCO PERGUNTAS SEMIESTRUTURADAS 

1. Apresentação e objetivos 
da pesquisa 

1.1. Apresentação do pesquisador e da pesquisa; 1.2. Formulário de 
consentimento; 1.3. Permissão para gravação 

2. Histórico da pessoa 
entrevistada 

2.1. Apresentação inicial, buscando resgatar formações acadêmicas, 
histórico profissional e áreas de atuação no setor público; 2.2. Em 
seguida, focalizar ações desempenhadas na temática de 
transparência e abertura de dados 

3. Conceituações 3.1. O que é transparência pública? 3.2. Como conceitua dados 
governamentais abertos? 3.3. Como se dá o processo de abertura de 
dados governamentais? 3.4. Quais os principais atores envolvidos 
nesse processo? 3.5. Quais os principais pontos facilitadores 
relacionados ao processo? 3.6. Quais os principais pontos inibidores 
deste processo? 

4. Casos concretos 4.1. Recorda algum caso prático sobre algum processo de abertura 
de dados vivenciado mais de perto? Como seu deu? 4.2. Algum 
outro? (repetir até não haver mais nenhum) 

5. Percepção sobre a 
política de transparência e 
abertura de dados 
governamentais no Brasil 

5.1. Como percebe a política de transparência e abertura de dados 
governamentais no governo federal, nos governos estaduais e nos 
governos municipais? 5.2. Quais os principais marcos relacionados à 
essa política? 5.3. Quais os principais pontos positivos? E pontos 
negativos? 5.4. Como acha que essa política se desenvolverá nos 
próximos anos? 

Fonte: autoria própria 

No entanto, na prática, vimos que as perguntas contidas nos quatro primeiros blocos 

já alongavam as entrevistas para além do tempo inicialmente proposto. Além disso, 

após as duas primeiras entrevistas, percebemos que as respostas do quinto bloco 

não trariam contribuições diretas para o estudo em questão. Desta forma, a partir da 

terceira entrevista feita, o quinto bloco foi desconsiderado, possibilitando que as 

entrevistas focalizassem os detalhes dos processos de abertura de dados. 
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As onze entrevistas realizadas tiveram durações entre 40 a 139 minutos (média de 

89 minutos), totalizando 984 minutos de gravação. Posteriormente, transcrevemos 

todas as entrevistas realizadas e as enviamos às pessoas entrevistadas, dando um 

prazo de cinco dias para que fizessem qualquer revisão ou solicitassem a omissão de 

algum trecho. Após esse período, fez-se uma análise das citações e categorizações 

dos trechos das falas por meio de um software de análise qualitativa de dados 

(Atlas.ti).   

As entrevistas foram utilizadas para a composição do processo de abertura de dados 

no município de São Paulo e para o estudo dos dois casos de abertura de dados 

apresentados nesta tese. Foram criados três diferentes projetos (Geral, eSIC-SP, 

DOCSP), sendo que os números de identificação das entrevistas foram alterados para 

cada um dos projetos, de forma a não identificar a pessoa entrevistada.  

2.3.3 Realização e análise de pedidos de acesso à informação aos órgãos da 

PMSP 

No dia 10 de abril de 2019, encaminhamos setenta e nove pedidos de acesso à 

informação para todos os órgãos da Administração Direta e Indireta da PMSP por 

meio do eSIC-SP, solicitando as seguintes informações:  

(a) quantos e quais dados e informações não sigilosos do órgão estão, hoje, 

publicados e disponíveis em formato aberto?;  

(b) qual o percentual das bases de dados do órgão estão, hoje, disponibilizadas 

em formato aberto?;  

(c) o órgão possui um plano de abertura de bases de dados? Se sim, favor 

disponibilizar o plano na resposta, como anexo;  

(d) quais as ações feitas pelo órgão para o cumprimento da Lei municipal nº 

16.051/2014 e para o cumprimento da Meta 49 do Plano de Metas 2017-2020, 

em vigor até a publicação da revisão do plano pelo atual prefeito? 

Com as respostas dadas para esses pedidos, caracterizamos como os órgãos da 

prefeitura traduzem atualmente o significado do processo de abertura de dados 

abertos, e, em especial, como a disponibilização de dados em formatos abertos vem 

sendo realizada dentro de cada órgão de governo. Intencionamos, assim, perceber 

como, intraorganizacionalmente, os órgãos da PMSP vêm conduzindo as ações que 

a legislação municipal determina por meio de um decreto vigente desde o ano de 
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2014, priorizadas na primeira versão do Plano de Metas 2017-2020 como uma das 

ações estratégicas da gestão.  

O eSIC-SP possibilita que as perguntas sejam feitas diretamente aos órgãos, sendo 

que nas respostas inicialmente dadas a responsabilidade pelo conteúdo informado é 

do chefe de gabinete de cada órgão. Como algumas respostas oferecidas nas 

respostas iniciais já foram satisfatórias, optou-se nesta análise trazer apenas as 

respostas dadas nesta fase8. A análise que aqui será apresentada, portanto, diz 

respeito às respostas dadas pelos gabinetes de todas as vinte e seis secretarias 

municipais que atualmente compõem a Administração Direta do Poder Executivo 

municipal, desconsiderando eventuais complementos das respostas que 

posteriormente foram dadas pelas autoridades máximas dos órgãos (isto é, as 

respostas a alguns recursos intercorridos). 

Após recebermos todas as respostas de todos os órgãos (inclusive não-respostas), 

fizemos uma primeira leitura para identificar respostas que poderiam ser consideradas 

como transparentes em relação ao que foi perguntado e coesas em relação ao 

conceito de dados governamentais abertos.  

Para a construção do modelo de comparação das respostas obtidas, selecionamos 

as três respostas consideradas de maior qualidade em relação às informações 

solicitadas e detectamos quais os pontos em comum existiam entre elas. As boas 

práticas detectadas no  foram os pontos em comum encontrados nas três respostas, 

servindo de parâmetro para as perguntas orientadoras que serviram de base para as 

análises das demais respostas.  

Quadro 3 - Parâmetros de qualidade nas respostas dos órgãos 

Eixo: Transparência na comunicação 

V1.  Boa prática detectada: informaram com clareza quais eram as bases que estavam em 
formato aberto, indicando o link de cada uma delas para consulta, possibilitando que o cálculo 
fosse feito sem ter que fazer investigações nos portais dos órgãos ou em outros portais da 
PMSP. 

Pergunta orientadora: Informou com clareza quais as bases que possuíam disponibilizadas 
em formato aberto, com link para consulta de cada uma das bases? 

                                            

 

8 Além das secretarias, a pergunta também foi respondida por todas as subprefeituras do município e 
por todos os órgãos da Administração Indireta. Na tese, apresentaremos somente as respostas das 
secretarias, pois elas já dão uma boa visão de como as ações de coordenação da temática, sob 
responsabilidade da CGM-SP, foram traduzidas pelos demais atores da PMSP. 
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V2 Boa prática detectada: Estipularam um percentual explicando de forma clara quais os 
critérios perseguidos para determinação daquele percentual ou informaram por que não 
possuíam um percentual de forma clara e justificada. 

Pergunta orientadora: Conseguiu estipular um percentual baseado em fatos demonstráveis 
ou deixou claro que não possuía tal informação, justificando a ausência da resposta? 

V3 Boa prática detectada: Quando possuíram um Plano de Abertura, informaram o link onde se 
encontra ou quando não possuíam, deixava isso claramente informado. 

Pergunta orientadora: Informou se possuía ou não possuía Plano de Abertura de bases de 
dados, de forma clara e direta? 

V4 Boa prática detectada: Informaram ações internamente realizadas para disponibilização de 
bases de dados em formatos abertos, sem somente se referir que a Meta era de 
responsabilidade da CGM. 

Pergunta orientadora: Informou em relação as ações internas desenvolvidas para atingir a 
meta, para além da resposta padrão de que a ação de coordenação da meta era da CGM? 

Eixo: Apropriação do conceito de dados abertos 

V1 Boa prática detectada: As bases informadas como dados abertos estavam em formatos 
considerados como abertos pelos padrões mundialmente reconhecidos. 

Pergunta orientadora: As bases informadas como dados abertos eram realmente dados 
abertos? 

V2 Boa prática detectada: Realizaram um cálculo baseado numa realidade plausível, 
comprovável, ou, não possuindo a informação, explicou por que esta resposta não era 
possível ser fornecida. 

Pergunta orientadora: Fez um cálculo baseado numa realidade plausível, comprovável, ou, 
não possuindo a informação, informou de forma correta o porquê não a possuíam? 

V3 Boa prática detectada: Disponibilizaram o plano quando possuíam ou, não possuindo, 
sinalizaram de forma clara outros instrumentos que possuíam para guiar o processo de 
abertura de base de dados, como, por exemplo, utilizar o CMBD como referência para as 
ações de abertura. 

Pergunta orientadora: Havendo um plano, disponibilizou um arquivo e, não havendo, 
sinalizou de forma plausível o porquê não possuíam? 

V4 Boa prática detectada: Informaram, de forma clara e direta, quais as ações que internamente 
realizaram para cumprirem legislação municipal e a meta de abertura de dados estipulada no 
Plano de Metas 2017-2020. 

Pergunta orientadora: Informou ações que realmente são significantes para o processo de 
abrir dados governamentais? 

Fonte: autoria própria 
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3 A TEORIA ATOR-REDE DENTRO DA PERSPECTIVA SOCIOTÉCNICA DE 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

3 

“... apesar da gente sempre pensar em inovação tecnológica como uma coisa 
grande e com grande impacto, nem sempre acontece dessa forma.” (Geral, 
D1:77). 

Muitas vezes, a incorporação de uma tecnologia nas organizações é modelada como 

um processo linear entre um ponto inicial (T0), em que aquela tecnologia não está 

incorporada, e um ponto final (T1), em que aquela tecnologia estaria implementada. 

Outras vezes, essa modelação é feita por etapas, desenvolvendo-se um amplo 

planejamento de ações a serem feitas entre T0 e T1, de forma gradativa e contínua, 

com etapas a serem percorridas numa visão linear. Por sua vez, a abordagem 

sociotécnica desconstrói essa visão formalista, incorporando as complexidades 

existentes nos processos de desenvolvimento e implementação de inovações 

tecnológicas. 

Buscando caracterizar as abordagens mais comuns nos estudos organizacionais 

sobre tecnologia, Orlikowski e Scott (2008, p. 438–39) identificaram duas tendências: 

uma em que percebe tecnologia e sociedade como entidades distintas, na qual o 

mundo social e o mundo tecnológico tem características próprias e a influência de um 

sobre o outro é unidirecional; outra em que percebe essas relações como conjuntos 

mutuamente dependentes, formando sistemas interdependentes mas, ainda assim, 

separados. Diferentemente destas outras duas, os autores percebem a existência de 

uma terceira perspectiva, denominada como abordagem sociotécnica, nas quais as 

“entidades (sejam humanas ou tecnologias) não possuem quaisquer propriedades 

inerentes, mas adquirem forma, atributos e capacidades por meio de suas 

interpenetrações.” (ORLIKOWSKI; SCOTT, 2008, p. 455–56, tradução nossa).  

Uma vez que as fronteiras entre seres humanos e tecnologias comumente não são 

facilmente identificáveis - tamanho o processo de interação ocorrido – as 

investigações sociotécnicas buscam identificar as diferentes formas como essas 

relações se dão nas atividades e relações cotidianas, não em como a tecnologia 

influencia o comportamento humano ou o contrário. Outra característica comum nesta 

abordagem é que as diferenciações entre as entidades humanas e as tecnologias se 

fazem apenas como um recurso analítico, não mais como uma separação categórica. 

Reconhecer que o poder transformador de uma ferramenta tecnológica formal existe 
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não exatamente na ferramenta em si, mas nos híbridos formados da junção entre as 

ferramentas desenvolvidas e os elementos humanos que interagem com ela é, 

portanto, uma característica comum dos estudos pós-humanistas em tecnologia, que 

percebem que as agências humanas e materiais são mutual e emergencialmente 

produtoras uma da outra (BERG, 1997; PICKERING, 1993).  

Frisando que os agentes humanos não direcionam o desenvolvimento de ferramentas 

tecnológicas da forma como até então se  pensava e que tanto os humanos como os 

não-humanos têm poder de agência na prática (DE LAET; MOL, 2000; GÜNEY; 

CRESSWELL, 2012; LATOUR, 1992), os teóricos sociotécnicos deixam evidente que 

um plano predeterminado de desenvolvimento de uma inovação tecnológica 

dificilmente será seguido de forma linear e que seus contornos dificilmente poderão 

ser conhecidos de forma decisiva antecipadamente.  

As demandas de análises destes processos, portanto, são alteradas. Dentre elas, as 

mais comuns passam a ser a reconstrução da forma como se deram as trajetórias 

típicas de negociações e modificações pontuais do projeto tecnológico, o 

reconhecimento das diversas forças mobilizadoras que interagem no 

desenvolvimento de um objeto e a caracterização da rede formada por trás desses 

processos.  

3.1 Entre o esperado e o ocorrido, a implementação tecnológica na prática 

A constatação da emergência de uma rede sociotécnica formada por pessoas, 

processos de trabalho, fatores culturais e institucionais em torno do desenvolvimento 

de aparatos tecnológicos e o reconhecimento de que as “tecnologias não tem 

estruturas predefinidas em si mesmo, e podem somente ser descritas em termos de 

práticas locais” (LUNA-REYES et al., 2005, p. 94–5, tradução nossa), leva à 

necessidade de uma abordagem orientada para a prática (LUNA-REYES et al., 2005), 

pois é por meio das microinterações práticas e das atividades exercidas no nível 

localizado que se chega às descrições macrofenomenológicas e no entendimento das 

acumulações que se deram ao longo do tempo.  

As análises práticas de implementação de inovações tecnológicas em contextos 

específicos costumam revelar complexidades inesperadas no decorrer dos 

processos, ocorrências de interações entre os atores humanos e as tecnologias não 

elaboradas previamente e resultados diferentes dos previstos inicialmente, 
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sinalizando que entre o mundo material-tecnológico e o mundo social-organizacional 

há amálgamas que só são capazes de serem percebidas no decorrer dos processos  

(BERG, 1997; DE LAET; MOL, 2000; LAW; CALLON, 1988; LUNA-REYES et al., 

2005; ORLIKOWSKI; SCOTT, 2008; PICKERING, 1993; PREDA, 2006).  

A perspectiva orientada para a prática, então, percebe que uma tecnologia específica 

(como, por exemplo, um sistema de informação) não percorre um caminho linear e 

gradativo, mas, sim, “um processo emergente, em que o social e as estruturas 

técnicas interagem de forma recursiva por meio de um caminho caótico” (LUNA-

REYES et al., 2005, p. 103, tradução nossa). Desta forma, abre-se espaço para ir 

além das caracterizações simplistas, reconhecendo os diversos graus e formas como 

uma tecnologia é utilizada, percebendo suas diferentes adaptações e as variâncias 

no seu uso. Afinal, a fluidez de uma tecnologia não é uma questão de interpretação, 

mas algo que é intrínseco aos processos de inovação (DE LAET; MOL, 2000, p. 225). 

A recomposição analítica dos processos de inovação tecnológica a partir da forma 

como se deram na prática traz à tona fatos que, à primeira vista, pareciam ser 

insignificantes, principalmente as ‘massas ignoradas’ nas análises sociológicas, isto 

é, a actância dos não-humanos em torno das redes. Estudar a inovação tecnológica 

por meio da perspectiva sociotécnica, portanto, significa lidar com programas de ação 

em que humanos e não-humanos estão conjuntamente envolvidos (LATOUR, 1992),. 

A produção de um híbrido (objeto situado entre o puramente social e o puramente 

natural) é o resultado de uma ação coletiva de associações e substituições, de 

traduções e desvios (LATOUR, 1992), de programas e antiprogramas (BERG, 1997), 

de acomodações e resistências (PICKERING, 1993), de mobilizações e 

desmobilizações.  

3.2 A Teoria Ator-Rede na recomposição dos processos de inovação 

tecnológica  

A Teoria Ator-Rede é múltipla e tem sido utilizada de diferentes formas 
(MICHAEL, 2017, p. 3) 

A Teoria Ator-Rede, considerada uma das vertentes mais proeminentes da 

abordagem sociotécnica (ORLIKOWSKI; SCOTT, 2008), é descrita com as mais 

distintas qualificações, havendo atores que a percebem como um enquadramento, 

enfoque ou perspectiva (LUSCOMBE; WALBY, 2017; NAVARRA; CORNFORD, 
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2009; SHIN, 2010), como um posicionamento analítico (HARDY; WILLIAMS, 2008) e 

até mesmo como uma teoria-metodologia (DE LAET; MOL, 2000). 

Nesta tese, a Teoria Ator-Rede será percebida como uma lente teórica orientadora 

para o estudo sobre o processo de abertura de dados na Prefeitura Municipal de São 

Paulo, uma vez que na aproximação feita com o objeto, percebeu-se que abordagens 

mais comuns à temática de dados governamentais abertos como, por exemplo, a 

abordagem ecossistêmica ou a institucionalista, não seriam suficientes para explicar 

algumas complexidades relacionadas com a abertura de dados governamentais na 

prática.  

3.2.1 Os principais conceitos da Teoria Ator-Rede 

Atores humanos, atores não-humanos e híbridos são os principais componentes 

de uma rede em torno de um objeto ou de um conceito. Trazer os não-humanos nas 

análises e caracterizá-los como atores é algo que, conforme Laet e Mol (2000), 

provém da escola semiótica francês, na qual um ator é caracterizado como uma 

entidade ativa. Diferentemente das visões tradicionais da sociologia, nesse 

enquadramento o foco não está na intencionalidade do ator, mas na sua forma de 

atuação e nos efeitos que causa em uma rede determinada.  

Assim sendo, os elementos não-humanos de uma rede devem ser incluídos com a 

mesma relevância que os elementos humanos pois suas combinações geram  

híbridos cujas características não são possíveis de serem separadas (DE LAET; MOL, 

2000). O que se percebe é que qualquer questão que se pareça somente produto de 

uma evolução tecnológica e pertencente ao mundo material é, na verdade, tão 

antropomórfico quanto os humanos que o criaram. 

Atores (humanos, não-humanos, híbridos) que desempenham papeis específicos em 

uma determinada rede são denominados como actantes. Conforme Latour (1992, p. 

177, tradução nossa), “nós usamos actante para significar qualquer coisa que atua e 

ator para significar o que produz a fonte de uma ação. Esta é uma definição da 

semiótica que não é limitada aos humanos e não tem qualquer relação à definição 

sociológica de ator por oposição a um mero comportamento.”. Para a semiótica 

(HÉBERT, 2011), um actante pode ser um ser antropomórfico (uma pessoa, um 

animal ou um robô, por exemplo), um conceito semântico ou um elemento inanimado 

(concreto ou abstrato), podendo ser tanto algo individual quanto coletivo.  
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Na Teoria Ator-Rede, actante é definido como um ator (humano, não humano, híbrido) 

que age com determinada narrativa dentro de uma rede (Michael, 2017). Contudo, 

uma complicação nesse processo é trazida por Berg, que nos lembra que “cada 

actante atua para além da sua posição na rede: uma vez que ele está entrelaçado 

com um outro, sua forma real sempre sobreporá sua definição na rede em estudo” 

(BERG, 1997, p. 421, tradução nossa) 

Outra noção fundamental na Teoria Ator-Rede são os conceitos de tradução e de 

desvio. O conceito de tradução trabalhado por Latour é inspirado em Michel Serres, 

em seu livro ‘La traduction (Hermès III)’, de 1974, podendo ser definido como a 

interpretação da defasagem entre aquilo que se perseguia no início de um 

determinado curso de ação e o resultado dos diferentes desvios ao longo do 

processo. Como mostra o autor, “uma tradução, certamente, sempre é fonte de 

ambiguidade” (LATOUR, 2016, p. 28) pois é o corolário de diferentes interações. O 

desvio ao qual o autor se refere diz respeito aos contornos necessários para 

completar um determinado curso de ação, o qual contém, por um lado, a possibilidade 

de se chegar ao objetivo inicialmente proposto mas, por outro, o risco de não se 

recuperar aquilo que foi inicialmente proposto. Desta forma, desvios longos podem 

ter, como consequência, a geração de grandes defasagens entre o proposto e o 

atingido.  

O caminho entre o proposto e o resultado, portanto, acaba sendo formado por uma 

sequência de camadas de diferentes cursos de ação, os quais são precedidos e 

parcialmente interrompidos por diferentes desvios, gerando novos encaixes. As 

composições geradas nesses desvios geram novas traduções, caracterizadas como 

sendo “ao mesmo tempo transcrever, transpor, deslocar, transferir e, portanto, 

transportar transformando” (LATOUR, 2016, p. 30). No entanto, para se gerar uma 

composição faz-se necessário um interessamento, isto é, captar novos arranjos no 

percurso capazes de contribuir para que a ação seja continuada. Ao fim, “cada um 

desses desvios modifica o objetivo inicial e compõe uma ação coletiva, na qual devem 

ser considerados o estado dos costumes” (LATOUR, 2016, p. 32). Portanto, é a 

consideração de todos esses caminhos que dá a real ideia da composição 

orquestrada.  

O esquema representativo destas composições está generalizado na Figura 4. Como 

será visto nos estudos de casos realizados nesta tese, esses esquemas 

representativos das “sinuosidades da ação coletiva” e de “empilhamento de 
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traduções”, quando detalhados e especificados, revelam os diferentes sistemas 

sociotécnicos por trás dos processos de implementação de inovações tecnológicas. 

Figura 4 - Esquema representativo das operações de traduções e desvios 

 

Fonte: Adaptado de Latour (2016, p. 33) 

Os desvios não necessariamente devem ser vistos como fatores negativos nos 

processos de desenvolvimento e implementação de novas tecnologias pois podem 

ser percebidos como atos balanceadores de duas redes que se interceptam (BERG, 

1997, p. 425). principalmente quando estamos lidando com sistemas tão complexos 

quanto são as redes de atores em torno da Administração Pública.  

Como Luna-Reyes e seus colaboradores (2005) notaram, quando analisamos a 

implementação de uma tecnologia em uma organização governamental, os atrasos 

ocorridos podem ter um papel fundamental para o engajamento de diferentes 

departamentos, para a aglutinação de diferentes perspectivas e para o 

aprimoramento dos processos que serão gerados por meio daquela inovação. 

Muito fundamental na descrição desses processos de traduções, desvios e encaixes 

é observar de que forma os programas e os antiprogramas agem nos cursos de ação 
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e como esses processos de emaranhamentos e desentrelaçamentos se dão, algo que 

neste estudo caracterizaremos como mobilizações e desmobilizações.  

Olhando para a Figura 4, podemos notar que nos cursos horizontais de um 

determinado encaixe ocorrem associações (entre atores humanos e não humanos, 

conceitos, estruturas, planos etc) e que nas camadas verticais entre uma tradução e 

outra ocorrem substituições (de atores humanos e não humanos, conceitos, 

estruturas, planos etc). Nesse sentido, entender quais os fatores (fatos ocasionados 

por atos de atores) estão por trás dessas associações e quais os fatores (fatos, atos, 

atores) estão por trás dessas substituições torna-se elemento fundamental de análise, 

criando a necessidade de olharmos para os processos de inovação tecnológica e 

buscarmos quais as mobilizações causaram determinadas traduções e quais as 

desmobilizações causaram determinados desvios. 

A mobilização ocorre quando uma rede está momentaneamente estabilizada. 

Conforme Hardy e Williams (2008, p. 160, tradução nossa), o conceito de tradução  

refere-se tanto ao esforço quanto ao resultado de agregação e alinhamento 
dos interesses de múltiplos atores. Consiste no processo de organização e de 
desenvolvimento de dispositivos que deverão ser organizações materiais de 
lugar e tempo, que amplamente determine quais interesses e subjetividades 
serão aceitas dentro de uma rede e quais serão excluídas dela. Tais 
processos são destinados a definir e assegurar os papeis e identidades dos 
atores impedindo outras possíveis alianças e barreiras constituídas por meio 
de diferentes estilos ou linguagens, destinando-se ao ajustamento dos atores. 

Já as desmobilizações são consequências intrínsecas aos próprios percursos de um 

plano de ação. Analisando o campo das ciências e o percebendo como um espaço 

de agências humanas e não humanas engajadas em ações de resistências (bloqueios 

de um caminho em direção a um objetivo) e acomodações (contornos de obstáculos, 

ocasionados como respostas às resistências), Pickering (1993) traz uma perspectiva 

importante sobre as relações entre modelamentos, objetivos e resistências. Para o 

autor, na etapa de planejamento dos objetivos da implementação de uma nova 

tecnologia, a agência humana alcança maior centralidade, ao passo que as 

resistências ocorrem principalmente no entrelaçamento entre as questões humanas 

e as questões materiais.  

Nesse sentido, o modelamento é um processo em aberto sem um destino 

predeterminado, uma vez que dificilmente será capaz de prescrever toda a extensão 

de sua forma. Nas palavras do autor, o modelamento “é a ligação entre uma cultura 
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existente e um estado futuro e um objetivo da prática científica, porém, tal ligação não 

é casualista, nem mecânica: a escolha de um modelo em particular abre um espaço 

indefinido de diferentes objetivos” (PICKERING, 1993, p. 579, tradução nossa). Definir 

objetivos práticos para a implementação de objetos tecnológicos, portanto, depende 

de contextos temporários, sendo que seus detalhamentos, na prática, são construídos 

no decorrer do processo. Para Pickering (1993, p. 580, tradução nossa), “a 

transformação de objetivos em prática devem ser entendidos em termos de 

acomodações formuladas de forma contingencial a resistências temporariamente 

emergentes”. 

Quando se olha para as características de uma rede há duas categorias de atores 

que alcançam relativa proeminência nas relações com os demais: os laboratórios nos 

quais os objetos, as teorias, os conceitos são pensados, desenvolvidos, reforçados, 

denominados na teoria como centros de cálculo; e os pontos de passagem 

obrigatórios, nos quais os demais atores da rede estão sempre em contato ao longo 

do tempo de duração daquela rede. Resumidamente, centros de cálculos podem ser 

caracterizados como as agências em que uma determinada sociotecnicidade se 

desenvolve, sendo locais capazes de produzir efeitos e acumularem poderes, sejam 

eles legítimos, ocultos ou desnaturados. Já os pontos de passagem obrigatórios são 

os atores de uma rede em que todos os demais precisam passar por ele (DE LAET; 

MOL, 2000; LAW; CALLON, 1988).  

No estudo que desenvolveram sobre um projeto tecnológico na área militar, Law e 

Callon (1988) perceberam que uma das dificuldades impostas ao projeto era seu 

controle por um labirinto de comitês, sendo que esse excesso de agências dificultava 

a formação de algum ponto de passagem obrigatório capaz de resolver possíveis 

controvérsias no percurso do projeto. De forma contrária, Laet e Mol (2000), também 

se debruçando sobre a questão de controle, mas observando a implementação de 

bombas de água em pequenas comunidades do Zimbabwe, perceberam que 

“algumas vezes, deixar de lado o controle pode contribuir para que haja uma 

dispersão daquilo que alguém está fazendo” (DE LAET; MOL, 2000, p. 250).  

Sabendo que a implementação de uma tecnologia é influenciada pelas pessoas 

envolvidas em seu uso e sabendo que a fluidez é uma característica que pode trazer 

benefícios nos processos de inovação, a geração de ações distribuídas por meio da 

dispersão do controle pode trazer mais vantagens que desvantagens.  
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Uma possível solução para a relação entre a centralização e a dispersão do controle 

está na criação de espaços de negociações. Desta forma, as experimentações (com 

seus erros e seus acertos ocorrendo em âmbitos mais localizados e privados) seriam 

possibilitadas, porém monitoradas de forma coordenada, estimulando combinações 

sociotécnicas com maior durabilidade, alcançadas por meio da ação dos pontos de 

passagem obrigatórios (LAW; CALLON, 1988). Nesse sentido, a criação de pontos 

de passagem obrigatórios pode ser uma das estratégias para garantir a durabilidade 

das alianças de uma rede, realizando determinados controles sobre os recursos 

nestes espaços, de forma com que os demais atores da rede atinjam resultados com 

as experimentações necessárias, mas, também, seguindo determinados parâmetros 

acordados coletivamente (HARDY; WILLIAMS, 2008, p. 160). 

Por último, abordamos os conceitos de prescrições e inscrições, vistos como 

formas de diminuir a distância entre os comportamentos esperados dos atores de 

uma rede e os comportamento na prática. As prescrições são caracterizadas como 

sendo os elementos que agem previamente nos atores de uma rede, de forma que 

seus comportamentos sejam mais próximos dos comportamentos esperados. Por sua 

vez, inscrições são vistas como “os tipos de transformação pelas quais uma entidade 

se torna materializada” (LATOUR, 1992, p. 161, tradução nossa) e ocorrem quando 

os “atores em uma rede firmam roteiros para ações e comportamentos futuros nesta 

rede” (SHIN, 2010, p. 149, tradução nossa). São, por exemplo, avisos, documentos, 

manuais, oficinas ou legislações (ou todo esse corpo atuando em conjunto) que 

contenham instruções sobre determinados modos de agir. 

Latour (1992) considera que toda tecnologia delega uma prescrição aos atores 

humanos, caracterizando esta ação como sendo a dimensão ética-moral dos não-

humanos. Conforme suas observações, é possível antever alguns comportamentos 

humanos não esperados que podem comprometer o funcionamento de uma rede 

para, assim, ainda na fase de desenvolvimento de uma tecnologia, inserir algumas 

prescrições que possibilitariam um comportamento humano mais próximo do 

esperado12. Em alguns casos isso pode ser feito por meio de objetos, como já 

comentado, em outros, por meio de inscrições.  

                                            

 

12 Como ilustração, Latour analisa os mecanismos presentes em alguns automóveis que impedem que 
o motor seja ligado enquanto o motorista e os demais passageiros não estão com os cintos acoplados. 
Para trazer para o objeto desta tese, hoje já seria possível desenvolver sistemas tecnológicos nos 
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No entanto, apesar da força que objetos, prescrições e inscrições possuem em alterar 

comportamentos dentro de uma rede de atores, é preciso reconhecer que “nada em 

uma cena dada pode prevenir um usuário inscrito ou um leitor de atuar de forma 

diferente da qual é esperada (...). Assim, poderia haver uma enorme distância entre 

o usuário prescrito e o usuário na prática” (LATOUR, 1992: 161). 

3.2.2 Os principais pressupostos da Teoria Ator-Rede 

Nesta seção analisaremos seis pressupostos da Teoria Ator-Rede, identificados a 

partir da leitura dos textos seminais da sociologia da tradução: (a) a inclusão de não-

humanos como atores de uma rede, com relevância e posições simétricas aos 

humanos; (b) a análise de objetos sem levar em conta categorizações sociológicas 

prévias; (c) a estabilização e a desestabilização de controvérsias como objeto de 

análise; (d) a premissa de que o poder é resultado do processo, não uma variável 

explicativa; (e) a percepção de que o curso de uma ação dificilmente segue o caminho 

programado previamente. 

Nas análises que utilizam a Teoria Ator-Rede, uma das questões mais proeminentes  

e que mais provocam reações é a percepção de que os atores não-humanos possuem 

agências simetricamente equivalentes às agências dos atores humanos, em uma 

relação de contribuição mútua e constante (LATOUR, 1992; LEONARDI, 2011). O 

estranhamento ocorre porque enquanto a sociologia tradicional invoca a ação racional 

como fundamental para a caracterização da agência, a Teoria Ator-Rede, baseando-

se na Semiologia, conceitua atores como qualquer coisa (indivíduos, grupos, objetos 

etc.) que altere o curso de ação de algo. 

No entanto, é preciso observar que essa simetria entre as agências humanas e não-

humanas não é um ponto pacífico dentro da Teoria Ator-Rede. Amplamente aceito é 

                                            

 

quais os dados que os alimentassem fossem disponibilizados automaticamente, sem a intermediação 
humana no processo e de forma simultânea à própria ação. Por exemplo, nas operações ‘tapa-buraco’, 
um caminhão betoneira com um sensor de peso associado a um sensor de descarga (fazendo, assim, 
um duplo controle), já possibilitaria que a medida exata da quantidade asfáltica utilizada em 
determinada operação estivesse ativamente disponibilizada no exato momento em que aquela 
operação ocorresse. Por meio da geolocalização, a vizinhança próxima do local da operação já poderia 
ser alertada antecipadamente sobre a operação (até mesmo para saberem que naquele horário haverá 
uma ação que perturbará o silêncio local e causará alterações no trânsito) e estimuladas para 
avaliarem a operação feita, mandando fotos ou comentários sobre a operação realizada para o fiscal 
daquele contrato, o qual poderia, inclusive, dependendo do grau de evolução dos processos 
tecnológicos daquele sistema, ser um ator não humano ao invés de um servidor público. 
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o pressuposto de que “ciência e tecnologia são contextos nos quais os agentes 

humanos evidentemente não dão todas as ordens” (PICKERING, 1993, p. 562, 

tradução nossa), ou seja, o reconhecimento de que os atores humanos não possuem 

agências sobre todas as ações, sendo algumas delas provocadas pelos atores-

humanos ou pelos híbridos. Nesse sentido, os analistas da sociologia da tradução 

que buscam identificar e caracterizar as redes em torno dos objetos tecnológicos vão 

a campo com um olhar treinado para também observar as actâncias não-humanas, 

mesmo aquelas que, à primeira vista, parecem insignificantes. 

Um outro pressuposto da Teoria Ator-Rede é a desconsideração de constructos 

sociológicos previamente estabelecidos, considerando que esses constructos devem 

surgir não em teorias macrossociais, mas, sim, na forma como os próprios atores 

interagem entre si quando estão atuando na prática. Nesse sentido, a Teoria Ator-

Rede deve ser vista como um ‘rastreamento de associações’ (LATOUR, 2005), sem 

definições a priori de categorias sociais preconcebidas, as quais são explicadas a 

partir das particularidades encontradas. 

Já a estabilização e desestabilização de controvérsias – neste estudo caracterizadas 

como mobilizações e desmobilizações – são objetos de pesquisa fundamentais na 

Teoria Ator-Rede, pois quando identificamos como uma determinada ação foi posta 

em prática, compreendemos as redes que estão por trás tanto daquilo que foi 

coletivamente estabilizado (programas) quando dos demais interesses 

desestabilizadores em torno daquela questão (antiprogramas). Muito de uma rede se 

forma exatamente neste processo de alinhamento de interesses e perspectivas entre 

todos os atores envolvidos, algo visto como necessário para que uma tecnologia, um 

conceito ou uma ação sejam postas em ação.  

Na concepção de Law e Callon (1988), uma tradução ocorre a partir de um processo 

de quatro etapas: problematização, interessamento, compromisso e mobilização. 

Quando um ator de alta relevância em uma rede (e redes se formam na prática, 

portanto a relevância de um ator nunca é preconcebida) consegue enquadrar uma 

determinada questão como um problema e, por meio de estratégias específicas, 

obtém um conjunto de alinhamentos com outros atores capazes de estabilizarem uma 

identidade em comum (interessamento), essa rede começa a gerar compromissos 

mútuos capazes de fazer com que as ideias alinhadas sejam postas em práticas. 

Nesse sentido, mobilizar atores em uma rede requer que os atores envolvidos 
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assumam tarefas práticas nas quais possam descobrir e partilharem seus interesses 

comuns (SHIN, 2010, p. 149).  

Neste estudo, baseando-se em um artigo de Hardy e Williams (2008, p. 164), esse 

processo de tradução será analisado nos dois estudos de caso a partir da análise dos 

significados, identificando os seguintes elementos: (a) como foi dado sentido e como 

se enquadrou a necessidade de abertura das bases de dados analisadas?; (b) como 

ocorreu a tradução da ideia de abertura para a prática em si?; (c) como se atravessou 

os pontos de passagens obrigatórios?; (d) como se inscreveu o significado da 

abertura, após ocorrida?  

O último pressuposto importante de ser considerado reside no fato de que o curso de 

uma ação dificilmente seguirá o caminho programado, sendo o caminho composto 

por desvios e traduções, ocasionados por mobilizações e desmobilizações, como já 

explicado na seção anterior. Como nos mostra Law e Callon (1988, p. 285, tradução 

nossa), 

É importante evitar tomar partido em casos de controvérsias ou falhas. Temos 
que ser agnósticos em relação às perspectivas de sucesso de qualquer projeto 
de engenharia, e, em particular, precisamos evitar assumir o fato de que os 
projetos têm seu destino traçado desde seu começo. Assumir um 
posicionamento é, claramente, abandonar a máxima metodológica original. 
Mas é também correr o risco de assumir que sucesso (ou falha) estava pré-
ordenado. Isto dificulta detectar as contingências que estão por trás de 
processos possivelmente complexos pelos quais o sucesso (ou a falha) foram 
alcançados. Nossa proposta salienta que uma realização é exatamente o que 
ela é, uma realização; e sugere que as causas das falhas requerem análises 
e não podem ser deduzidas do fato daquela falha. 

3.2.3 Os principais métodos e abordagens associados à Teoria Ator-Rede 

Assim como os pressupostos anteriormente apresentados, a Teoria Ator-Rede, ao 

longo de seu desenvolvimento, estabeleceu métodos e abordagens específicos em 

suas análises. Nesta seção, detalharemos quatro questões: (a) a importância dos 

conceitos serem dados pelos próprios atores de uma rede; (b) a análise dos fatos na 

forma como eles realmente acontecem, ou seja, na prática; (c) a análise das 

controvérsias como objeto de estudo; (d) a percepção de que o mundo pesquisado é 

diferente do mundo real. 

a) A definição do social e de como se ordena é dada pelos próprios atores 
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Para Law e Callon (LAW; CALLON, 1988, p. 284), a vida social deve ser investigada 

seguindo os atores, não importa para onde eles guiem as pesquisas, considerando, 

inclusive, suas crenças, seus projetos e seus recursos. São os atores da rede, 

portanto, quem definem e ordenam o social (LATOUR, 2005), assumindo que o 

conhecimento sobre o campo está implícito ou explícito nos próprio atores que fazem 

parte da rede investigada (BRYSON; CROSBY; BRYSON, 2009, p. 178).   

b) A ação deve ser analisada na prática 

“Siga os atores”, sejam eles humanos, não-humanos ou híbridos, recomenda Latour 

(LATOUR, 2005). Conforme demonstra Shin (2010), esse método é extremamente 

apropriado para identificar as concordâncias e as divergências entre os atores 

participantes. Recompondo como uma tecnologia se tornou usável e rastreando sua 

composição desde antes do seu desenvolvimento é possível reconhecer como os 

atores se relacionaram, quais as mudanças de papeis ocorreram espacialmente e 

temporalmente, quais as posições ocupadas pelos humanos e não-humanos dentro 

da rede, como se deu a redistribuição para diferentes atores de competências que 

foram desarranjadas, como foram construídas as narrativas de programas e 

subprogramas que são continuamente avaliados e julgadas por suas habilidades por 

antiprogramas repulsores daquela estabilização (LATOUR, 1992, p. 169).  

Nesse sentido, o método mais recomendável para a Teoria Ator-Rede é a realização 

de etnografias amplas dos objetos nas práticas cotidianas. Contudo, estudos de casos 

em profundidade fazendo uma recomposição em retrospecto, tal como serão 

realizados nesta tese, também podem revelar as redes formadas por trás dos objetos, 

desde que se saiba que haverá nos relatos, nos documentos e nos rastros deixados 

algumas visões de mundo situadas, pertencentes à época em que ocorreram os fatos 

e influenciadas pelos resultados alcançados.  

Identificar o que não está revelado, buscar registros daquilo que está além do 

registrado, incluir nas análises não somente os bons resultados mas também os 

resultados dos ‘acidentes de percurso’ (pois são nestes acidentes que elementos 

importantes vêm à tona) são instrumentos importantes para um campo cujo objetivo 

principal é a identificação das redes formadas em torno de um objeto de estudo. 

c) As associações que estabilizam ou desestabilizam uma ação ao longo de sua 

trajetória como objeto de estudo 
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Conforme Orlikowski e Scott (2008, p. 456), um dos focos teóricos da Teoria Ator-

Rede é a investigação das relações entre os atores de uma rede, pois as redes estão 

constantemente sob influências de ações que as estabilizam e as desestabilizam ao 

longo de determinado espaço temporal. Nesse sentido, uma das possibilidades de se 

identificar essas relações de associações e desassociações é a busca de 

regularidades e irregularidades em redes heterogêneas, identificando estratégias 

capazes de gerarem estabilidades e instabilidades objetos sociotécnicos ao longo do 

tempo. 

d) O entendimento que o mundo real é diferente do mundo pesquisado 

Não importa quanta acurácia metodológica um pesquisador teve, a Teoria Ator-Rede 

reconhece que todos os estudos não são reproduções fiéis daquilo que aconteceu na 

prática, percebendo que o mundo descrito nas análises é diferente do mundo vivido 

na realidade. Enquanto muitas visões ontológicas percebem essa questão como uma 

fraqueza metodológica, a Sociologia da Tradução a põe como uma realidade a ser 

considerada, percebendo que a interpretação de um estudo de redes é exatamente 

aquilo que realmente é: uma interpretação. Como nos lembra Bryson, Crosby e 

Bryson (2009, p. 182, tradução nossa),  

O estudo inevitavelmente será artificial em uma variedade de sentidos: será 
feito por um ator humano, obviamente; mas, mais importante, sua 
necessidade será parcialmente ficcional, mesmo que que se esforce para ser 
não-ficcional. Em resumo, será um artifício tentando ser confiável e acurado, 
porém aquela artificialidade e acurácia não são contraditórios; ambos são 
requeridos. 

Por outro lado, as questões reveladas por um interpretador quando se busca as 

traduções, os desvios, as mobilizações e as desmobilizações são registros que, por 

si só, já são capazes de causarem novas traduções e desvios às redes que estão 

formadas. Quando o puxar o fio de uma rede gera, como produto, descrições 

detalhadas de processos que nem sempre eram conhecidos até mesmo pelos 

próprios atores da rede, a realidade da rede se altera por si só, demandando novos 

alinhamentos em torno da questão, gerando novos desvios e construindo novas 

traduções. 
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4 DADOS GOVERNAMENTAIS ABERTOS E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA: DOS 

CONCEITOS ÀS PRÁTICAS 

A tecnologia não determina a sociedade: incorpora-a. Mas a sociedade 
também não determina a inovação tecnológica: utiliza-a. (Castells, 1999, p. 
62). 

Vem sendo cada vez mais comum caracterizar o período atualmente vivenciado pela 

humanidade como sendo a Era da Informação. Desde as últimas duas décadas é 

possível perceber um movimento descrito como sendo uma revolução tecnológica 

centrada nas tecnologias da informação, cuja consequência é  a remodelação da base 

social material em ritmo acelerado e o deslocamento da principal fonte de 

produtividade da produção industrial para o processamento da informação, a geração 

de conhecimentos e a comunicação de símbolos (CASTELLS, 2007).  

Conforme Diniz e Ribeiro (2012, p. 300, tradução nossa), as “tecnologias de 

informação e comunicação ubíquas redefinem as atividades nas redes sociais dos 

cidadãos e são um dos desafios entre as democracias contemporâneas, em especial, 

as relações entre sociedade civil e governos”.  

Neste contexto, as transformações tecnológicas das últimas décadas tiveram, por 

consequência, a formação de uma sociedade caracterizada pela ubiquidade da 

computação, cujas características principais são: (a) o alto nível de conectividade, 

convergência e mobilidade entre diferentes dispositivos; (b) uma interatividade 

crescente, inclusive com a ampliação das possibilidades de acesso às informações 

de todas as naturezas; (c) a interoperabilidade e o reuso de bases de dados (VAZ, 

2017). 

Para além desse sentido, como bem nos lembram Pereira e Ferreira (2018), o uso 

intensivo das TICs não é só uma questão técnica para ser vista como um aspecto de 

modernização administrativa ou redesenho de processos nas gestões públicas. É 

também algo presente no fazer político e, portanto, a atual democracia precisa 

repensar formas de incluir e dar visibilidade a determinados grupos de atores na arena 

pública. Pensando que as disputas de narrativas políticas se estendem para além do 

período de disputas eleitorais (e inclusive nele), defendemos que o fazer político 

precisa ser colocado sobre o escrutínio das evidências, algo que a abertura de dados 

governamentais é capaz de contribuir, caso seja conduzida como um processo de 

fomento da transparência pública. 



61 
 

 

Em relação a esse último ponto, o Estado representa papel fundamental nos impactos 

causados nas sociedades para além do campo de regulamentações, pois, ao 

organizar as forças sociais dominantes em determinados contextos, pode atuar de 

forma a sufocar ou estimular a incorporação de novos usos da tecnologia, assim como 

os seus usos (CASTELLS, 2007).  

Conforme salientado por Cunha e Miranda (2013, p. 300),   

a legislação implementada, a definição de políticas tecnológicas e de 
inovação, o estabelecimento de padrões nacionais e/ou a adequação a 
internacionais, os projetos e políticas de implementação de infraestrutura, 
combinados à prática cotidiana de tecnologia pelas esferas de governo, 
configuram a particular sociedade da informação de um país.  

Numa perspectiva temporal, não é de hoje o fato de que a nova conjuntura tecnológica 

vem influenciando o contexto da Administração Pública, provocando alterações nas 

estruturas burocráticas e no trabalho cotidiano dos agentes públicos, por um lado, e 

criando novas expectativas dos cidadãos em relação aos governos, por outro (GIL-

GARCIA; HELBIG; OJO, 2014).  

No entanto, como salienta Vaz (2017, p. 91), ainda é evidente o fato de que as novas 

tecnologias vêm sendo utilizadas nos governos dentro de processos tradicionais e 

verticalizados, os quais o autor denomina como governança eletrônica em modo 

broadcasting, caracterizado da seguinte forma: 

maneira de organizar o uso dos recursos digitais como recursos secundários 
ou complementares às iniciativas presenciais de relacionamento entre 
governos e sociedade. Nesse modo, são os agentes estatais que estabelecem 
os momentos, formatos e conteúdo dos processos participativos e de controle 
social. Eles se restringem-se a iniciativas governamentais, nas quais a 
interação e participação nas decisões e no controle social das políticas 
públicas são mantidas sob controle do Estado. Constitui-se de um padrão de 
acesso aos direitos à informação, ao controle social e à participação mediado 
pelo Estado, que oferece os recursos, porém controla seu uso e sua 
abrangência. 

Pensando na questão diretamente relacionada com a abertura de dados públicos, o 

atual processo tecnológico demanda governos nos quais os dados públicos sejam 

passíveis de serem compartilhados em qualquer rede e compreendido por qualquer 

tipo de dispositivo, formando uma segunda geração de governança eletrônica, cuja 

característica principal seria a coprodução e a produção descentralizada de 

aplicações e serviços de base tecnológica (VAZ, 2017), demandando, assim, novas 
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práticas de abertura de dados e informação pública (VAZ; RIBEIRO; MATHEUS, 

2010).  

Uma das influências das novas tecnologias de informação e comunicação na 

Administração Pública são as novas semânticas que vêm surgindo para caracterizar 

processos governamentais intermediados pelos meios digitais e eletrônicos. Nas 

últimas décadas, diferentes termos tais como governo eletrônico, democracia digital, 

transparência pública, governo aberto e cidades inteligentes (res)surgiram e se 

reforçaram no vocabulário técnico e acadêmico da área. Em comum, todos esses 

termos teriam como característica a assimilação das novas tecnologias de informação 

e comunicação nos processos governamentais. Também em comum, está o fato de 

que são campos em disputas, tanto fenomenológicas quanto discursivas.  

Na condução e concretização desses processos relacionados às novas semânticas, 

os dados governamentais atingem centralidade dentro da rede, uma vez que 

administrações públicas são produtoras constantes de alto volume de informações e, 

tais dados, quando compartilhados com-e-para a sociedade e por ela reutilizados, 

têm seus usos potencializados. 

Com essas considerações, o objetivo principal deste capítulo é caracterizar o que 

será entendido nesta tese como processo de abertura de dados governamentais e 

modelar aquilo que consideraremos como a visão sociotecnopolítica da abertura de 

dados governamentais a partir das diferentes visões em torno do conceito de 

transparência pública.  

4.1 Tornando os dados governamentais abertos: significados e tecnicidades 

Em 2007, o fundador da Open Knowledge Foundation, Rufus Pollock, escreveu um 

texto em que alertava o quanto de esforço era feito para se criar plataformas virtuais 

com boa aparência e o quanto a disponibilização de dados brutos se tornava 

secundário nos projetos digitais, alertando para o quanto era necessário alterar esse 

ciclo centrado na interface para se iniciar um novo ciclo centrado nos dados 

(POLLOCK, 2007).  

Já naquela época, falava-se que a disponibilização dos dados brutos possibilitaria 

diferentes usos e estimularia um ambiente de aprimoramento contínuo dos seus usos. 

Enquanto desenvolvedores de sites diziam que as pessoas não desejavam obter os 

dados brutos na complexidade em que eles se encontravam, Pollock (2007) 
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sintetizava em uma única frase aquilo que seria a base do movimento por dados 

abertos: “nós queremos os dados brutos, e nós queremos esses dados agora”. 

Dois anos depois, Tim Berns-Lee, em um TedTalk intitulado ‘A próxima Web’, 

reforçava esse pedido por ‘dados abertos agora’ ao pedir por uma reestruturação da 

própria internet (BERNS-LEE, 2009). Se em seu primeiro estágio a web representava 

um sistema de protocolos de hipertextos que direcionavam os internautas a 

documentos com informações, Berns-Lee, em 2009, pedia para que as pessoas 

colocassem não só os documentos, mas, para além disso, os dados, pois 

“documentos, você os lê (...). Dados, você pode fazer todo o tipo de coisas com um 

computador”13.  

Naquela ocasião, falou-se bastante sobre dados governamentais e, neste ponto, 

Berns-Lee (2009) foi bem enfático: “Faça um site bonito, mas primeiro nos dê os 

dados sem adulterações, nós queremos os dados. Nós queremos os dados sem 

adulterações. Ok, nós temos que pedir por dados brutos agora.”. Ali, também fez um 

pedido para que a própria plateia praticasse esse pedido por dados brutos pois, em 

suas palavras: “É importante pois vocês não têm ideia do número de desculpas que 

as pessoas dão para segurarem os dados e não os darem a você, mesmo que você 

tenha pago por isso como um contribuinte”. 

Para que dados brutos sejam considerados como dados abertos, existem ainda 

algumas conformidades que, ao longo do tempo, foram sendo mobilizadas pela 

comunidade internacional envolvida na temática. Para a Open Knowledge 

International (2005), principal organização social envolvida na temática, dados 

abertos - associado ao conceito conhecimento aberto - possuem três características 

fundamentais: 

(a) Disponibilidade e acesso: os dados precisam estar disponíveis de forma 

completa e a um custo de reprodução razoável, preferencialmente podendo ser 

                                            

 

13 Falou-se também do conceito de dados vinculados ou conectados (linked data), que é a ideia de 
fazer conexões entre diferentes dados a partir de determinados padrões. No entanto, este tema não 
será aprofundado nesta tese. Mesmo sendo um importante quesito técnico a ser observado em 
processos de abertura de dados governamentais, a conexão de dados iria um passo além do processo 
de abertura de dados que se pretende descrever neste estudo e, portanto, não será dada a devida 
atenção à temática. Uma boa referência sobre o tema pode ser encontrada no livro Dados Abertos 
Conectados, produzido pelo Centro de Estudos sobre Tecnologias Web (Ceweb.br), do NIC.br e 
disponibilizado neste site: https://ceweb.br/livros/dados-abertos-conectados/ (link acessado em 10-05-
2019). 

https://ceweb.br/livros/dados-abertos-conectados/
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baixado pela internet. Precisa estar disponível em uma forma que seja conveniente e 

modificável; 

(b) Reuso e redistribuição: os dados precisam ser fornecidos com licenças que 

permitam seu reuso e sua redistribuição, inclusive autorizando a sua utilização junto 

a outras bases de dados. Adicionalmente, os dados precisam ser lidos por máquinas 

e isto implica em estarem minimamente estruturados para que as análises 

automatizadas sejam possibilitadas; 

(c) Participação universal: todas as pessoas devem ter a possibilidade de usar, 

reusar e redistribuir, sem qualquer discriminação a qualquer campo de atuação, 

indivíduos ou grupo de pessoas.  

Pensando mais especificamente nos dados governamentais abertos, tornou-se 

bastante difundida uma lista com oito princípios elaborados por um grupo de trinta 

ativistas da área, que se reuniram em dezembro de 2007, na Califórnia 

(OPENGOVDATA.ORG, 2007a), para discutirem padrões de aberturas de dados 

governamentais conforme o contexto sociopolítico e tecnológico dos Estados Unidos 

naquela época. Esses princípios, descritos no , são, atualmente, a referência 

normativa mundial em relação à abertura de dados governamentais. 

Na mesma ocasião, o grupo elaborou outros sete princípios que não foram totalmente 

considerados por não ter havido consenso entre os presentes, mas que 

complementam os oito princípios firmados, descritos a seguir: (a) devem estar 

disponíveis na Internet e de forma gratuita, sendo possível encontra-los (ou seja, 

estarem indexados); (b) devem estar disponíveis de forma permanente, por meio de 

um endereço estável; (c) devem ser confiáveis, havendo mecanismos de certificação 

eletrônica dos dados originais; (d) devem ter presunção de abertura, tais como 

gerenciamento de registro e publicação em catálogos, sendo pensados para ser 

abertos desde sua elaboração; (e) devem ser documentados, em relação ao seu 

formato e significados dos dados que contém (os chamados metadados); (f) devem 

ser seguros para serem abertos, não disponibilizado, por exemplo, em formatos 

executáveis; (g) devem ser formulados por meio da contribuição pública, aumentando 

seu valor para a sociedade (OPENGOVDATA.ORG, 2007b). 
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Quadro 4 - Os oito princípios dos Dados Governamentais Abertos 

PRINCÍPIO DESCRIÇÃO 

Completo Todos os dados públicos devem estar disponibilizados, sendo públicos, os 
dados que não estão sujeitos à privacidade, segurança ou acessos 
privilegiados. 

Primário Dados estão como coletados na fonte, com o maior nível possível de 
granularidade, não estando em formas agregadas ou modificadas. 

Atual Dados são disponibilizados o mais rápido quanto necessário para preservar 
o valor do dado. 

Acessível Dados são disponibilizados para o maior alcance possível de usuários, para 
os mais variados propósitos. 

Processável por 
máquinas 

Dados devem estar razoavelmente estruturados para permitir o 
processamento automático. 

Não discriminatório Dados são disponibilizados para qualquer pessoa, sem qualquer 
requerimento de registro. 

Não proprietário Dados são disponibilizados em um formato no qual nenhuma entidade tem 
controle exclusivo. 

Livre de licença Dados não estão sujeitos a nenhum direito autoral, patente, marca registrada 
ou regulamentação de segredo comercial. Privacidade, segurança e 
restrições de privilégios moderadas podem ser permitidas. 

Fonte: OpenDataGov.org (2007a)    

Também muito citado são as três leis de dados governamentais abertos, propostas 

por Eaves14 em um painel promovido pela União Interparlamentar15 durante a Right 

to Know Week, ocorrida em setembro de 2009. Para o ativista: (1) se um dado não 

pode ser lido por programas que realizam indexação na web, ele não existe, já que 

os principais mecanismos de buscas não os disponibilizarão para a grande maioria 

das pessoas; (2) se não estiver disponível em um formato que seja aberto e lido por 

máquina, ele não será operacionalizável para que as pessoas façam diferentes usos 

deles tais como, por exemplo, interliguem APIs aos bancos de dados ou manuseiem 

os dados em seus próprios softwares; (3) se não há um aparato jurídico que permita 

sua reutilização, ele não gerará empoderamento, já que é somente com uma 

permissão clara de compartilhamento, reuso e reaproveitamento dos dados que se 

                                            

 

14 https://eaves.ca/2009/09/30/three-law-of-open-government-data/. Acesso em 06-05-2019. 
15 https://www.ipu.org/about-us. Acesso em 06-05-09. 

https://eaves.ca/2009/09/30/three-law-of-open-government-data/
https://www.ipu.org/about-us
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faz possível compartilhar o que se fez com os dados disponibilizados, mobilizando 

outros cidadãos ou oferecendo um novo serviço a partir daqueles dados. 

Para além desses conceitos, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OECD; OCDE, 2018, p. 22), considera que a avaliação das iniciativas de 

dados abertos governamentais devem passar por três pilares: a disponibilidade dos 

dados; a sua acessibilidade; o suporte dado pelo governo para o reuso desses dados. 

Insere, portanto, parâmetros sociopolíticos na sua avaliação tais como a preexistência 

de uma política de abertura de dados como padrão, a inclusão dos interesses de 

múltiplos atores no lançamento das bases governamentais, uma política de acesso 

irrestrito ao conteúdo, a possibilidade de atores se engajaram para melhorarem a 

qualidade e a integridade das bases, os fomentos governamentais para aumentar o 

uso das bases por meio da promoção de iniciativas e parcerias, o monitoramento do 

impacto da abertura e a promoção de eventos de formação da população para 

melhores reusos. 

Por trás do conceito de dados abertos e de dados governamentais abertos há 

organizações internacionais de grande poder de mobilização, tais como Sunlight 

Foundation, Open Knowledge International, Open Government Partnership, 

Public.Resource.Org, O'Reilly Media, EveryBlock, My Society, GovTrack, 

Transparência Internacional, dentre outras, realizando um advocacy contínuo para a 

abertura de dados governamentais. Por meio desse trabalho, atualmente, as 

principais organizações multilaterais do mundo tais como as Nações Unidas, a OCDE, 

a OEA, dentre outras, compartilham políticas, fazem análises e promovem rankings 

ou outros tipos de estudos na área, estimulando a implementação de práticas de 

aberturas de dados nos governos nacionais e nos governos subnacionais, inclusive 

com possibilidades de financiamentos desses projetos por meio de fundos específicos 

para tais ações. 

A linguagem de dados governamentais abertos, contudo, é uma linguagem difícil de 

ser traduzida para a prática, principalmente porque os contextos de cada governo 

devem ser levados em conta nos processos de abertura de dados. Por ser conduzida 

de forma bastante técnica por pessoas que têm muita afinidade com a linguagem 

tecnológica, a conexão entre os padrões desenvolvidos e a prática cotidiana afastam 

gestores e servidores públicos dos processos de implementação de abertura de 

dados, ao invés de aproximá-los. Faz-se necessário entender, portanto, que a 

abertura deve ser pensada enquanto política traduzida para a própria Administração 
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Pública e para a sociedade, olhando então, para as práticas já estabelecidas e 

enfrentando os desafios próprios de cada gestão pública. 

4.2 Dados governamentais abertos na prática: o que é? 

Corrêa (2017), em sua tese de doutorado, percebe dados governamentais abertos 

como uma infraestrutura específica de dados, sendo que o acesso irrestrito aos dados 

públicos é uma corrente que vem ganhando força nesta década. No entanto, para o 

autor, os atuais mecanismos de disponibilização de dados públicos levam a 

publicações de dados em formatos não abertos e com seu conteúdo desestruturado, 

uma vez que  

as ações relacionadas à transparência e disponibilização de dados são 
implementadas de forma independente e heterogênea, sem padronização e 
completo entendimento do que deve ser feito, principalmente em termos 
técnicos para o uso das TICs. (CORRÊA, 2017, p. 21) 

Berners-Lee propôs um Sistema de Cinco Estrelas para a classificação dos dados 

disponibilizados conforme seu grau de abertura, baseando-se, principalmente, nas 

possibilidades de reusos dos dados, conforme o Quadro 5. Ao olhar para o sistema é 

necessário observar que as características dos dados são cumulativas. Por exemplo, 

para serem classificados na categoria de três estrelas, não bastam os arquivos 

estarem em um formato não proprietário, também precisam ser legíveis por máquinas, 

minimamente estruturados e estarem na web com uma licença aberta. Também se 

faz necessário observar que os dados classificados como sendo de uma ou de duas 

estrelas não são considerados como dados abertos se observarmos os princípios 

discutidos na seção anterior: os dados de uma estrela, por não permitirem a leitura 

por máquina; os de duas estrelas por estarem em formatos proprietários.  

Outras duas questões que surgem quando a temática de dados governamentais 

abertos começa a entrar na agenda pública diz respeito (a) às diferenças entre dados 

e informações e (b) à proteção dos dados pessoais, sigilosos ou sensíveis.  

O que é dado e o que é informação já é uma discussão mais consolidada, porém, na 

prática, ainda é muito comumente desconsiderada, como será observado neste 

estudo nas respostas dos órgãos aos pedidos de acesso à informação realizados. De 

forma resumida, dados estaria mais aproximado da disponibilização de bases 

numéricas ou textuais em seu formato bruto, na forma como são alimentadas, sem 
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necessariamente haver ali algum conteúdo interpretativo a priori, já informação estaria 

ligada às análises capazes de serem feitas a partir desses dados, a tradução dos 

dados para que façam algum sentido discursivo e contextualizado.  

Quadro 5 - Sistema de Cinco Estrelas, elaborado por Berners-Lee 

ESTRELAS CARACTERÍSTICA DESCRIÇÃO  

 
Na web, com 

licença aberta. 

Qualquer formato de dado que esteja disponível na 
internet com licença aberta. Ex.: um arquivo em 
PDF, disponibilizado no portal do órgão 
governamental, com licença aberta claramente 
definida e informada. 
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Dados legíveis por 

máquinas 

Qualquer dado que esteja disponível na internet, com 
licença aberta, e que esteja disposto de forma 
estruturada, permitindo que máquinas façam leituras 
automatizadas da informação contida no arquivo. Ex.: 
um arquivo de Excel (XLS ou XLSX), disponibilizado 
no portal do órgão governamental, com licença aberta 
claramente definida e informada. 

 
Dados em formatos 

não proprietários 

Qualquer dado que esteja disponível na internet, com 
licença aberta, que esteja disposto de forma 
estruturada, permitindo que máquinas façam leituras 
automatizadas da informação contida no arquivo, e em 
formato não proprietário. Ex.: ao invés de um arquivo 
em Excel (XLS ou XLSX), salvar a planilha como um 
arquivo CSV. D
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Dados em padrões 

RDF 

Qualquer dado que esteja disponível na internet, com 
licença aberta, que esteja disposto de forma 
estruturada, permitindo que máquinas façam leituras 
automatizadas da informação contida no arquivo, em 
formato não proprietário, desenvolvidos em padrões 
preestabelecidos (RDF-SPARQL), usando uma 
URL para identificar coisas e propriedades, para 
que as pessoas possam, assim, direcionar para suas 
publicações. Ex.: bases de dados disponibilizadas no 
formato RDF  

 
Dados em padrões 
RDF conectados 

Qualquer dado que esteja disponível na internet, com 
licença aberta, que esteja disposto de forma 
estruturada, permitindo que máquinas façam leituras 
automatizadas da informação contida no arquivo, em 
formato não proprietário, desenvolvidos em padrões 
preestabelecidos (RDF-SPARQL), usando uma URL 
para identificar coisas e propriedades, para que as 
pessoas possam, assim, direcionar para suas 
publicações, conectando os dados disponibilizados 
a outros dados disponibilizados. Ex.: bases de 
dados disponibilizadas no formato RDF de forma que 
consigam se conectar a outras bases de dados 
disponibilizadas no formato RDF. 

Fonte: adaptado de https://cgi.br/publicacao/livro-dados-abertos/  
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Por muito tempo se considerou que dados em seu formato bruto prejudicavam a 

transparência pública, já que a linguagem de um texto trabalhado pelo setor de 

comunicação de um governo, por exemplo, é muito mais acessível a toda a população 

do que a leitura de uma planilha. De fato, é. A questão é como esse texto é 

desenvolvido e de que forma a informação trabalhada representa todo o conjunto 

informacional relativo aos dados governamentais em torno daquela temática, já que 

muitas vezes aquilo que é visto como uma informação pode, também, ser uma 

desinformação, isto é, conter alguma manipulação, ocultar informações importantes 

ou enganar propositalmente (BRITO; PINHEIRO, 2015).  

Em contextos tecnológicos em que ferramentas de manuseios relativamente simples 

já conseguem extrair diversas formas de visualização de dados (como os dashboards, 

por exemplo, que transformam planilhas numéricas em gráficos de leitura facilitada), 

essa discussão atinge outros significados. Boas experiências nessa relação entre 

dados e informações são aquelas que disponibilizam informações com conteúdos em 

linguagem cidadã, associada a iniciativas de abertura de bases de dados em seus 

formatos brutos, permitindo que amplos manuseios gerem uma discussão dos dados 

ali contidos de forma mais ampla do que, simplesmente, restrita aos âmbitos do setor 

público.  

Já a questão da proteção de dados pessoais, sigilosos ou sensíveis é um campo que 

surge diante da necessidade de se estabelecer práticas claras em relação a um dado 

que se “usado de modo inadequado ou sem a segurança necessária, pode provocar 

repercussões indesejáveis, deixando pessoas, empresas ou o próprio governo em 

situações de vulnerabilidade.” (GONÇALVES; VARELLA, 2018, p. 523).  

A legislação brasileira nesta área é bastante atual (BRASIL, 2018), sendo que as 

práticas de anonimização e de proteção de dados sensíveis ainda são objetos de 

discussão e modelação. O que se recomenda na área é que as gestões públicas 

tenham uma política de privacidade clara previamente estabelecida e que na 

disponibilização de suas bases de dados, considerem as melhores formas de lidar 

com os dados mais sensíveis que compõem aquela base, sem ocultar a possibilidade 

de extração de informações importantes contidas naqueles dados.  

Há técnicas de agregação da informação, anonimização ou inserção de parâmetros 

que evitam exposições que possibilitam a disponibilização das informações contidas 

em uma base com dados sensíveis, sem, necessariamente, divulgar os dados 

sensíveis em si. 
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De qualquer forma, quando se trata de dados públicos, essas duas questões não 

devem ser alvo de decisão exclusivamente governamental, principalmente porque 

cada base de dados é, em si, um complexo potencial de informações e demandam 

discussões caso-a-caso.  

4.3 Um modelo tecnosociopolítico para a abertura de dados governamentais a 

partir das diferentes visões de transparência pública 

Em contextos democráticos, uma das normativas relacionadas com a abertura de 

dados governamentais deve ser a transparência pública, no sentido de que os 

processos de abertura de bases de dados nos governos devem planejar, também, 

melhores formas de disponibilização da informação, de forma que as aberturas das 

bases de dados governamentais beneficiem todos os grupos possíveis, não somente 

determinados setores da sociedade. Quando a Administração Pública desconsidera 

essa normativa democrática, as discussões em torno do conceito de dados 

governamentais abertos se afastam do conceito de transparência pública.  

Transparência pública, por sua vez, pode ser resumidamente conceituada como o ato 

de disponibilizar informações públicas por meio de leis, regulações e outras políticas, 

mas não só. Vaz, Ribeiro e Matheus (2010, p. 48), trabalhando a relação entre 

transparência e dados governamentais abertos, demonstraram que o aumento da 

disponibilização de dados governamentais abertos contribui para a transparência 

(VAZ; RIBEIRO; MATHEUS, 2010, p. 48). Detectado isso, trazem, assim, uma quarta 

visão às outras três identificadas pelos autores (transparência como princípio de 

publicidade, transparência como accountability e transparência como abertura de 

governos).  

Partindo dessa interpretação e trazendo visões complementares de transparência 

enquanto direitos humanos e de transparência como indutora de gestões inteligentes 

e inovadoras, esta seção buscará as diferenciações e as aproximações entre 

transparência e dados governamentais abertos, propondo a perspectiva de que dados 

governamentais abertos não é necessariamente uma visão de transparência, mas, 

sim, uma forma de disponibilização dos dados governamentais.  

Dados  governamentais abertos é, portanto, uma infraestrutura de disponibilização de 

dados (CORRÊA, 2017) que, quando bem planejada pela Administração Pública, é 

capaz de contribuir para: (a) a publicidade do ato público; (b) a promoção da 
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accountability; (c) a abertura dos governos para a sociedade; (d) a garantia da 

cidadania a todos e todas; e (e) a transformação das estruturas governamentais em 

estruturas mais inteligentes e inovadoras. 

Em nossa concepção, o conceito de dados governamentais abertos, respeitando os 

princípios técnicos discutidos na seção anterior e agregando as cinco visões de 

transparência que aqui serão discutidas trazem, por um lado, as tecnicidades 

necessárias para lidar com a temática e, por outro, as sociopoliticidades necessárias, 

para lidar com o assunto a partir das normativas democráticas contemporâneas, 

configurando aquilo que denominamos como o modelo sociotecnopolítico de dados 

governamentais abertos (Figura 6). 

Fonte: autoria própria 

4.3.1 Transparência como publicidade 

A visão de transparência como publicidade está diretamente relacionada com o 

princípio constitucional de publicidade, o qual determina que os atos da Administração 

Pública Direta e Indireta devem ser amplamente publicizados (Art. 37, CF88). A visão 

também é amparada nos direitos individuais e coletivos, assegurando aos cidadãos 

Dados 

governamentais 

abertos 

Transparência Pública 

Publicidade 

Figura 6 - Modelo tecnosociopolítico de dados governamentais abertos 
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o direito de acesso à informação (Art. 5º, Inciso XIV) e de recebermos dos órgãos 

públicos informações de interesse particular, coletivo ou geral, excetuando-se 

aquelas informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 

Estado (Art. 5º, Inciso XXXIII). 

No entanto, na prática, percebe-se uma interpretação restritiva da regulamentação do 

princípio de publicidade, pois é comum ver órgãos públicos alegando a não 

disponibilização de determinada informação por não haver previsão constitucional ou 

infraconstitucional expressa que obrigue a sua publicidade. Principalmente em 

municípios brasileiros de pequeno e médio porte, ainda hoje, é comum a divulgação 

ativa apenas das informações expressamente contidas na Lei da Transparência 

(CUNHA et al., 2015).  

Para lidar com esta questão, a própria Lei de Acesso à Informação já deixa evidente 

nos dois primeiros incisos do Art. 3º as seguintes questões: (a) a observância da 

publicidade é o preceito geral, devendo o sigilo ser visto como exceção e (b) a 

divulgação de informações de interesse público deve ocorrer independentemente de 

solicitações. Além disso, o §1º do Art. 8º da mesma lei determina que o rol 

disponibilizado é o rol mínimo de informações que os órgãos deveriam divulgar. No 

caput do mesmo artigo há o reforço a ser realmente observado pela Administração 

Pública: qualquer informação de interesse coletivo ou geral deve estar disponibilizada 

Ora, passados sete anos de entrada em vigor da LAI, é possível dizer que a maioria 

das gestões públicas brasileiras já tem, atualmente, uma base de dados que pode 

orientar seus órgãos públicos sobre quais são as informações mais demandadas pela 

população por meio dos pedidos de acesso à informação que fazem à gestão 

(transparência passiva).  

Em relação a este ponto é preciso trazer um alerta. A transparência passiva, conforme 

o próprio texto da LAI, deveria ser visto como um recurso de transparência residual, 

isto é, aquilo que não estivesse divulgado deveria ser solicitado por pedidos de 

acesso à informação. Na prática, porém, viu-se os governos implementando 

estruturas de atendimento ao acesso à informação sem planejarem estratégias de 

disponibilização ativa das informações solicitadas. Essa desconsideração, faz com 

que os governos continuem respondendo de forma individualizada os pedidos de 

acesso à informação, sem qualquer mecanismo de planejamento previsto para a 

disponibilização ativa das informações mais solicitadas.  
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Como consequência pela ausência de uma estratégia predefinida, o que se vê em 

muitos governos é o aumento da demanda por pedidos de acesso à informação e a 

necessidade de estruturas cada vez maiores para lidar com as rotinas e fluxos da 

transparência passiva, consumindo, com isso, recursos orçamentários e humanos 

desnecessários. Se analisarmos a cidade de São Paulo, por exemplo, é possível 

perceber que o número de pedidos de acesso à informação vem aumentando de 

forma bastante expressiva desde o início do eSIC-SP, como se demonstra na Figura 

7, o que indica maior difusão e conhecimento sobre a LAI em âmbito municipal (CGM-

SP, 2017, p. 4).  

Figura 7 - Número total e média mensal de pedidos registrados no eSIC-SP, 2012-2017 

 

Fonte: CGM-SP (2017) 

No entanto, considerando o tamanho do município (12,1 milhões de habitantes), o 

uso do serviço é algo ainda restrito, indicando que, caso haja o aumento do número 

de pedidos como a tendência já aponta e caso o município não adote estratégias de 

divulgação ativa das informações solicitadas, as demandas de transparência passiva 

poderão acabar prejudicando os fluxos e rotinas internas, demandando o aumento do 

número de servidores para lidar especificamente com o atendimento aos pedidos de 

acesso à informação. 
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Com essas considerações, em relação a visão da transparência como publicidade, as 

seguintes prescrições são sugeridas: (a) perceber o princípio de publicidade como um 

princípio amplo e não o contrário, isto é, toda informação governamental deve ser 

percebida como um ato a ser publicizado; (b) incluir a temática de disponibilização 

ampla dos dados públicos desde o início da formulação de qualquer política pública, 

inclusive como princípio a ser respeitado no desenvolvimento de sistemas de 

tecnologia de informação para o setor público; (c) identificar nas demandas de acesso 

à informação (transparência passiva) as informações demandadas pela sociedade, 

elaborando projetos de abertura de dados e disponibilização da informação de forma 

ampla (transparência ativa), não individualizada. 

4.3.2 Transparência como accountability 

Accountability pode ser resumidamente definida como a ação de tornar agentes 

políticos ou públicos responsivos e responsabilizáveis por atos praticados no 

exercício de suas funções públicas, por meio da ação contínua de controles internos, 

externos e sociais. Como um metavalor da soberania popular, “acrescenta, inclusive, 

a dimensão de responsabilização contínua dos agentes pela elaboração e pelos 

resultados das políticas públicas e envolve a necessidade de se disponibilizar 

informações sobre as políticas públicas e seus resultados, além da criação de 

instituições de participação e contestação da ação dos governos.” (BARBOSA DA 

SILVA, 2015, p. 30). 

Na visão da transparência como accountability está implícita a ideia de que os 

governos serão mais responsivos em suas políticas e performances caso sejam mais 

transparentes, isto é, as demandas de maior accountability democrático exigem maior 

transparência governamental (ABREU; GOMES, 2016; FILGUEIRAS, 2011). 

Organizações como a Transparência Internacional, por exemplo, consideram que os 

dados governamentais abertos são uma precondição para a integridade e o 

accountability, afirmando que a informação deve ser disponibilizada ao cidadão em 

uma perspectiva temporal que seja útil e possível de ser comparada, e em um formato 

acessível (CRUZ, Nuno Ferreira da, 2015, p. 08). 

Contudo, a simples disponibilização de informações públicas e a construção de 

governos mais transparentes não necessariamente os tornam mais accountables, 

indicando que transparência e accountability não podem ser utilizados como 
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sinônimos (CUNHA et al., 2015; FILGUEIRAS, 2011; ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA; 

RICCIO, 2015). Além disso, como observaram Cruz e colaboradores (2014; 2016), 

nem mesmo a existência de uma controladoria nos governos locais vem sendo capaz 

de garantir o cumprimento dos requisitos mínimos de transparência, indicando que as 

estruturas que deveriam garantir o accountability ainda não possuem a capacidade 

institucional necessária para garantir o cumprimento da LAI. 

Por outro lado, os órgãos de controle externo – tais como Tribunais de Contas e 

Ministério Público - também são importantes consumidores dos dados produzidos 

pelas gestões públicas (LOUREIRO; TEIXEIRA; PRADO, 2008), o que indica que se 

os dados não estiverem disponíveis para a sociedade realizar um controle social 

constante sobre a Administração Pública, em um processo de dialogia contínua com 

os gestores públicos, ou se estes não se submeterem a mecanismos de controle 

interno eficazes, as gestões estarão vulneráveis à ação do controle externo, aptos 

para acionarem aquilo que Ceneviva e Farah (2012) denominam como ‘poder de 

polícia’, ao invés dos pequenos ‘alarmes de incêndio’ que a rotina do controle social 

e do controle interno são capazes de acionar.  

Uma vez que há uma relação entre transparência e prestação de contas, mas isso 

não se traduz necessariamente em maior responsividade política ou em 

responsabilização de agentes públicos, o resultado da transparência pode ser 

desastroso para a democracia pois, apesar da internet e das TICs terem o potencial 

de aumentarem a transparência e diminuírem a distância entre representantes e 

representados, as promessas não cumpridas geram frustrações capazes de 

quebrarem o ciclo de confiança necessário para a sustentação de governos 

democráticos, levando o sistema a crises de representação (BOBBIO, 1986; 

PEREIRA, Marcus Abílio Gomes, 2012). 

Para que os processos de abertura de dados governamentais possam estimular a 

visão da transparência como fomentadora da accountability responsável, as 

seguintes prescrições são recomendadas: (a) fomentar a participação cidadã e o 

controle social responsável, de forma que o monitoramento seja feito de forma 

constante e ao longo de todo o ciclo político das gestões públicas; (b) estimular que 

os controles democráticos se baseiem em evidências factuais e na gestão de riscos 

prévios, buscando o diálogo constante entre gestores públicos e os órgãos de controle 

interno e externos; (c) desenvolver canais de comunicação dialógica entre governo e 

sociedade, possibilitando que a leitura e análise dos dados seja feita de forma 
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conjunta e gere compromissos pactuados e inseridos de fato nas agendas dos 

agentes públicos.  

4.3.3 Transparência como governo aberto 

Para Bellix, Burle e Machado (2017), os pontos de convergência em relação às 

diferentes conceituações de governo aberto atualmente existentes são o enfoque na 

política de transparência, acesso à informação e dados abertos, por meio do uso de 

linguagem cidadã e acessos simplificados, a visão da participação social como 

processo de colaboração entre sociedade civil e governo na formulação de políticas 

públicas e  o uso de tecnologias enquanto um eixo transversal para agenda 

estimulando a colaboração, o código aberto e as ferramentas livres nesses usos. 

Atualmente, um dos principais atores responsáveis pela disseminação de práticas de 

governo aberto pelo mundo é a Parceria para Governo Aberto, iniciativa multilateral 

surgida em 2011, quando oito países16 assinaram a Declaração de Governo Aberto 

(OGP, 2011) em uma reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas. Os governos 

que celebram a parceria (atualmente, 99 governos nacionais e subnacionais) pactuam 

os seguintes compromissos: (a) aumentar a disponibilidade de informação sobre as 

atividades governamentais; (b) apoiar a participação cívica; (c) implementar os 

padrões mais elevados de integridade profissional em suas gestões; (d) aumentar o 

acesso a novas tecnologias de accountability e de abertura, possibilitando o 

compartilhamento de informações, a participação pública e a colaboração.  

As prescrições em relação à abertura de dados são identificáveis no próprio texto da 

declaração, uma vez que os governos signatários assumem os seguintes 

compromisso em relação ao uso de TICs no setor público: (a) propiciar acesso a mais 

informações públicas, de uma forma que a sociedade entenda o que é feito pelos 

governos e influenciem suas decisões; (b) promover acesso crescente à informação 

pública coletadas e resguardadas pelo governo em nome de seus cidadãos; (c) 

aumentar os esforços para coletar sistematicamente e publicar dados de gastos 

governamentais e de desempenhos dos serviços públicos essenciais e das atividades 

governamentais; (d) reconhecer os padrões abertos para promover o acesso da 

sociedade civil aos dados públicos, assim como para facilitar os padrões de 

                                            

 

16 Brasil, Indonésia, México, Noruega, Filipinas, África do Sul, Grã-Bretanha e Estados Unidos. 
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interoperabilidade dos sistemas de informação; (e) buscar identificar junto ao público 

as informações de maior valor público, comprometendo-se a dar um retorno na maior 

extensão possível. 

4.3.4 Transparência como direitos humanos 

A visão de transparência como direitos humanos está direta relacionada com o Artigo 

19 da Declaração Universal de Direitos Humanos (UNESCO, 1998), o qual determina 

que  

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

Conforme a Artigo 19, organização não-governamental de direitos humanos, cujo 

nome provém exatamente do artigo supracitado, a transparência dever ser vista como 

um direito em si mesmo mas, também, como um direito que influencia na garantia de 

outros direitos humanos (NÓBREGA, 2017, p. 12–14). A transparência pública 

consagra o  direito ao conhecimento coletivo, sendo que os dados produzidos e 

acumulados pelos governos locais e nacionais ao longo dos anos são registros 

primordiais para a sociedade mundial (MAIER-RABLER; HUBER, 2011).  

Uma questão extremamente relacionada com a visão de transparência como direitos 

humanos está a proteção dos dados pessoais, sensíveis ou sigilosos contidos nas 

bases de dados governamentais. Não há como pensar em abertura de dados sem 

também estipular parâmetros claros de proteção de informações pessoais, de forma 

a respeitar o direito da privacidade e da individualidade (GONÇALVES; VARELLA, 

2018). Na verdade, é preciso antes da própria abertura em si dar um passo atrás e 

pensar quais são os atores governamentais que, atualmente, tem acesso às 

informações pessoais contidas nas bases de dados. Esta é uma questão que, mesmo 

em bases ainda não disponibilizadas de forma ativa, deve ser protegida por meio de 

chaveamentos e acessos controlados. 

Uma outra questão referente à visão de  transparência como direitos humanos se 

relaciona com a priorização de temáticas que afetam potenciais perdas de direitos 

humanos, em especial, questões que devem estar sob o escrutínio constante da 

sociedade afim de se buscar soluções coletivas para diminuir potenciais danos a 



78 
 

 

determinados grupos sociais ou riscos de possíveis tragédias ambientais, sociais, 

urbanas. Temáticas que se relacionam diretamente com os direitos individuais e 

coletivos, portanto, devem ter capítulo especial no planejamento de abertura de dados 

governamentais.  

4.3.5 Transparência como indutora de inovação e inteligência colaborativa 

“Este momento que a gente está vivendo, se a gente olhar a história da 
humanidade, é um momento ímpar. (...) Na verdade, é um novo paradigma, o 
novo paradigma do aberto, vocês estão vendo aqui, neste evento, 
contaminando o setor público. (...) No fundo a gente está falando de uma 
mudança de uma cultura. Eu não vejo mudança de cultura acontecendo em 
doze meses, e nem em cinco anos. É algo significativo você construir um 
processo, você abrir ele em construção – e eu estou falando, porque a 
academia não trabalha assim e, pela minha experiência com o setor público, 
eu não tenho visto eles fazendo desta forma. Isto é novidade para todo mundo 
aqui. E uma novidade tão grande ou igual é uma palavra que é muito 
importante que se chama corresponsabilização. A partir do momento que a 
gente vem e fala aqui: está aberto, pode usar, vai e divulga, dê novos usos, 
brinque com os dados, converse com a gente, critique a gente, enfim, nos 
ajude ou deixe a gente te ajudar (seja lá o que for a mão dupla), no fundo a 
gente está falando assim: o quanto você quer ser corresponsável nisso daí? 
O convite está feito! Quer ser corresponsável com a gente? É pegar ou 
largar.!” (Prof.ª Dra. Gisele Craveiro, no encerramento do evento de 
lançamento do Diário Livre). 

A transparência, nessa visão, entra como um processo que fomenta a inovação 

tecnológica por meio do uso de dados que, antes, não eram disponibilizados de forma 

ampla para seu uso e contribui para a formação de uma inteligência coletiva, como 

se dá, por exemplo, nos casos de construção colaborativa de iniciativas tecnológicas, 

por meio da disponibilização do código-fonte.  

Seja estimulando uma governança fiscal aberta (HUDSON; FLOREZ, 2019), seja 

permitindo que usuários façam novos entendimentos e usos dos dados públicos, 

(DINIZ et al., 2009; VAZ; RIBEIRO; MATHEUS, 2010), o ato de se colocar algum dado 

governamental na rede sempre é algo que contém certa imprevisibilidade do que pode 

gerar. Como nos lembram Weiss, Bernardes e Consoni (2015, p. 320), grande volume 

de dados gerados em iniciativas de cidades inteligentes, quando disponibilizados em 

formatos abertos, podem incluir diversos atores na cocriação de inovações que 

retornem para a própria sociedade.  

Uma das traduções com maior força dessa visão de transparência como indutora de 

inovação e inteligência colaborativa está no conceito de conhecimento aberto, trazido 

pela Open Knowledge International. Na visão da organização, a linguagem do 
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conhecimento aberto, que envolve tanto o conceito de softwares livres quanto de 

dados abertos, pode ser conceituada da seguinte forma: “O conhecimento é aberto 

se qualquer pessoa é livre para acessar, usar, modificar e compartilhar – sendo 

sujeita, no máximo, a medidas que preservam proveniência e abertura”17.  

 

  

                                            

 

17 http://opendefinition.org/od/2.1/en/. Acesso em 15-05-2019. 

http://opendefinition.org/od/2.1/en/


80 
 

 

5 O PROCESSO DE ABERTURA DE DADOS NO MUNICIPIO DE SAO PAULO 

5 

Neste capítulo analisaremos como se deu a evolução daquilo que denominamos 

como o desenvolvimento de uma latente política municipal de transparência e dados 

abertos, caracterizada como sendo a condução sistemática de ações governamentais 

focadas nas temáticas de transparência pública e dados governamentais abertos a 

partir da consolidação de um arcabouço institucional, jurídico e organizacional 

regulador e orientador destas ações. 

Observando como vem se dando este processo até o momento, é possível 

caracterizar três fases distintas no contexto da administração pública do município de 

São Paulo: (a) os primórdios dessa política, quando se percebe a existência de ações 

esparsas, sem um órgão de coordenação com estruturas claramente definidas para 

a condução das atividades na área; (b) o desenvolvimento de ações sistemáticas por 

meio de coordenações evidentes e ação pública empreendedora, sendo atores 

fundamentais nesse processo a Coordenadoria de Promoção da Integridade da 

Controladoria Geral do Município, o Departamento de Produção e Análise da 

Informação de Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e a São Paulo 

Aberta (hoje, Supervisão para Assuntos de Governo Aberto da Secretaria de 

Governo); (c) a consolidação da abertura de dados governamentais enquanto meta 

de gestão pública, por um lado, e os problemas de mobilização enquanto prática, de 

outro, fase caracterizada pela introdução da política municipal de transparência como 

meta de gestão pública, associada às dificuldades de coordenação e de tradução por 

parte dos órgãos da PMSP em relação à implementação das ações requeridas para 

a abertura de dados. 

Como será percebido durante a descrição deste processo, essa política ainda é um 

processo em consolidação e, portanto, objeto de controvérsias, cujas mobilizações e 

desmobilizações em relação ao seu alinhamento são objetos importantes e 

necessários de serem seguidos. A maior evidência disso é a discussão alongada 

durante as três últimas gestões de um decreto que regulamentaria aquilo que vem 

sendo denominado como ‘Política Municipal de Transparência e Dados Abertos’24.  

                                            

 

24 http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/Paginas/Pol%C3%ADtica-Transpar%C3%AAncia.aspx. 
Acesso em 13-05-2019. 

http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/Paginas/Pol%C3%ADtica-Transpar%C3%AAncia.aspx
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Uma outra evidência clara foi a completa substituição de uma antiga meta existente 

no Plano de Gestão 2017-2020, que trazia para a agenda política o compromisso de 

publicação em formato aberto de 100% das bases de dados catalogadas no Catálogo 

Municipal de Base de Dados - CMBD, por uma revisão do Plano de Gestão 2019-

2020, não qual não se incluiu qualquer meta específica de abertura de dados 

governamentais, com exceção de uma ação setorializada na Secretaria de 

Transportes.  

Este capítulo será desenvolvido a partir da descrição detalhada e cronológica das 

ações diretamente relacionadas à transparência pública e dados governamentais 

abertos que foram sendo criadas ao longo do tempo, tendo como foco, 

principalmente, o período compreendido entre o final de 2012 até os meados de 2018, 

sendo que algumas questões vão além deste período, seja pela análise de alguns 

fatos ocorridos antes de 2012, seja pelas respostas aos pedidos de acesso à 

informação dadas pelos órgãos em março e abril de 2019.  

5.1 Os primórdios da transparência e da abertura de dados no município de São 

Paulo 

Para descrever de forma ampla os primórdios da transparência e da abertura de 

dados no município de São Paulo precisaríamos reunir relatos, notícias, normativos 

e legislação de, pelo menos, três diferentes áreas da gestão pública: a gestão da 

informação; a gestão dos sistemas de informação; e a gestão dos processos de 

abertura em si. Neste estudo, focalizamos apenas as ações relacionadas com a 

disponibilização de bases de dados para consulta eletrônica.  

O que estamos caracterizando como primórdios da transparência e da abertura de 

dados, portanto, são as ações isoladas de abertura de dados que ocorreram no meio 

eletrônico de forma cada vez mais constante desde o início da década de 2000 até o 

seu final, momento em que se deu a criação do Portal da Transparência, site 

originalmente criado com o intuito de divulgar os dados da execução orçamentária do 

município. 

Como exemplos dessas ações citamos a Lei Municipal nº 13.226/2001 (PMSP, 2001) 

e a Lei Municipal nº 14.720/2008 (PMSP, 2008). A primeira determinou a 

disponibilização eletrônica dos dados e informações relativas aos contratos, assim 

como o acompanhamento da execução de obras e serviços realizados pelas dados, 
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empresas prestadoras contratadas, obrigando a disponibilização das seguintes 

informações: objeto do contrato, nome da empresa contratada, número do processo 

original, número do contrato, prazos de execução, valor do contrato e dos aditivos, 

datas de prorrogações, informações sobre o andamento, a fase da execução das 

obras e os dados sobre a realização dos serviços prestados. Já a segunda determinou 

a publicação de informações sobre o funcionalismo público municipal nos portais dos 

próprios órgãos em que estavam vinculados, inclusive seus salários (PMSP, 2008)28. 

Apesar dessas legislações isoladas e de algumas referências à transparência em 

peças documentais, o que se percebe é que a abertura de dados não constituía um 

conjunto de ações sistemáticas realizadas de forma planejada, contínua e sob a 

coordenação de um único órgão ou de um colegiado.  

Em 2005, criou-se o Conselho Municipal de Informática29 e se estabeleceu o Sistema 

de Tecnologia de Informação – STI (PMSP, 2005a), porém sem haver em seu decreto 

de criação qualquer citação de termos que pudessem garantir a abertura dos dados 

municipais para a população. O foco, na época, recaía em garantir especificações 

técnicas que garantissem uniformidade, compatibilidade e integração 

(interoperabilidade) entre os processos e os sistemas de tecnologia da Administração 

Municipal Direta e Indireta. 

A primeira referência encontrada, foi a inclusão dos eixos ‘Accountability e 

Transparência’ e ‘Participação Democrática’ em um documento no qual se definiu as 

políticas de governo eletrônico e de tecnologia da informação e comunicação, 

produzido em maio de 2006, pela Secretaria Municipal de Gestão (SMG-SP, 2006, p. 

3). No entanto, na leitura do documento, não percebemos de que forma o conceito de 

tecnologia centrada no cidadão – que justificou a inclusão dos dois eixos supracitados 

                                            

 

28 A regulamentação da Lei Municipal nº 14.720/2008 no âmbito do Executivo municipal causou uma 
série de questionamentos de servidores públicos que entraram com mandados de segurança na época 
para a supressão da publicação dos valores de seus salários (DOMINGOS, 2009). Identificou-se que 
organizações sociais como o Movimento Nossa São Paulo, a Transparência Brasil e o site Contas 
Abertas já eram bastante ativas em relação às discussões sobre transparência e abertura de dados 
(MANSO, 2009). A ação foi parar no STF, que se manifestou pela suspensão de duas decisões do 
Tribunal da Justiça de São Paulo que eram contrárias às divulgações de dados (AGÊNCIA ESTADO, 
2009). Essa ação desencadeou o processo de abertura de folhas de pagamentos de servidores em 
toda a Administração Pública brasileira. 
29 Composto por oito membros permanentes: Secretário Municipal de Gestão, Secretário Municipal de 
Planejamento, Secretário Municipal de Finanças, Secretário Municipal de Comunicação, Secretário 
Municipal de Coordenação das Subprefeituras, dois representantes indicados pelo Prefeito e o Diretor-
Presidente da Prodam. 
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– seria realmente aplicado na prática pela Coordenadoria de Governo Eletrônico e 

Gestão da Informação (órgão coordenador da política) ou por seus órgãos executores 

(Prodam, fornecedores contratados e Núcleos Setoriais e Seccionais de TI) para o 

aumento da accountability e da transparência. Vimos, na verdade, que esse conceito 

estava muito mais focado em ações relacionadas com a prestação de serviços pelo 

meio digital (governo eletrônico) e com a comunicação eletrônica (portais setoriais 

informativos) do que em ações que estimulassem a disponibilização de dados 

governamentais para a população. 

De fato, tal como ocorreu em diversos governos subnacionais brasileiros, a entrada 

da temática de abertura de dados públicos na agenda municipal nos levam aos 

últimos anos da década de 2000, quando a Prefeitura Municipal de São Paulo - PMSP 

teve que se adequar à Lei Complementar nº 131/2009 (também conhecida como Lei 

da Transparência), dispondo  em tempo real as “informações pormenorizadas sobre 

a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público” 

(BRASIL, 2009).  

A materialização desse processo aconteceu, portanto, em junho de 2009, quando o 

site ‘De Olho nas Contas’31 foi lançado oficialmente (Figura 8), surgindo como uma 

plataforma capaz de disponibilizar, de forma centralizada, algumas informações de 

todos os órgãos da Prefeitura (PMSP, 2009). Sua versão inicial foi desenvolvida para 

disponibilizar as seguintes informações: (a) nome das empresas contratadas pelos 

órgãos da Prefeitura, contratos celebrados, editais e valores do contrato, assim como 

as datas em que foram liquidados os pagamentos aos fornecedores municipais 

(desde 2007, atualizadas até o dia anterior da consulta); (b) balancetes e estatutos 

sociais das empresas e autarquias municipais; (c) nome de todos os servidores 

públicos municipais, os cargos que ocupam, salários e as unidades em que estavam 

lotados. 

Caracterizado como uma iniciativa pioneira (entre os municípios, somente Rio de 

Janeiro e Porto Alegre possuíam sites com atualizações diárias sobre receitas e 

gastos públicos na época), foi desenvolvido pela Secretaria de Modernização, Gestão 

                                            

 

31 De Olho nas Contas era o nome fantasia para se denominar o que hoje é chamado de Portal da 
Transparência. Evidência disso é que o contrato realizado com a Prodam para a manutenção do De 
Olho nas Contas tem, como objeto, a contratação de “serviços de Sustentação do Portal da 
Transparência para a Prefeitura do Município de São Paulo” (SGM, 2009). 
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e Desburocratização (hoje inexistente) por meio de um contrato do órgão junto à 

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo 

(Prodam) (SGM, 2009).  

Figura 8 - Tela principal do site De Olho nas Contas, em 2009 

 

Fonte: PMSP (2009, p. 2) 

Uma das críticas encontradas era a de que o site não cumpria determinações já 

vigentes na PMSP desde 2001, tais como a Lei Municipal nº 13.226/2001, citada 

anteriormente. Outra se relacionava com a integridade das informações 

disponibilizadas, detectando que nem todos os contratos celebrados pela PMSP 

estavam disponibilizados (TCM-SP, 2009). Uma  terceira questão mais técnica e que 

até hoje ainda gera consequências na manutenção e atualização do Portal de 

Transparência atual foi o fato de a Secretaria Municipal de Modernização, Gestão e 

Desburocratização, na época, ter contratado uma empresa terceirizada para 

desenvolver o site e, em sua internalização junto à Prodam, não ter exigido que os 
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códigos fossem compartilhados com a empresa municipal de tecnologia32. Conforme 

um material produzido pela COPI-CGM para uma Oficina de Trabalho sobre  

Plataformas de Dados, ocorrida em junho de 2014, 

O desenvolvimento se deu através de contrato firmado por SEMPLA e 
empresa terceirizada que, além de realizar a configuração inicial do 
SharePoint, desenvolveu os sistemas hospedados por ele, em sua maioria 
utilizando o NET. Posteriormente, o Portal e seus sistemas foram transferidos 
e internalizados na Prodam - sem seus respectivos códigos fontes.  

Importante observar aqui que as ações relacionadas à gestão da informação pública, 

à comunicação governamental, ao governo eletrônico, à inovação por meio das TICs, 

à produção de indicadores e dados georreferenciados e ao controle interno e social 

da gestão – todas elas vistas como componentes fundamentais para a estruturação 

de uma política municipal de transparência - estiveram, ao longo dos anos e das 

gestões passadas (pelo menos desde 2001), dispersas em diversas estruturas e 

órgãos da PMSP, com contínuas instabilidades institucionais, algo que ainda é 

sentido hoje, como se verá nas próximas seções.  

Conforme uma das pessoas entrevistadas em nossa pesquisa, logo nos primeiros 

anos da década de 2010 buscou-se uma estruturação de uma política municipal de 

informações, caracterizada da seguinte forma: 

Eu falo política de informações, mas acho que é um nome informal para uma 
estratégia. Uma estratégia de trabalho para uma área que era central na 
prefeitura em termos de produção de dados. E aí logo no início se desenhou 
muito claramente que a organização de dados na cidade de São Paulo 
passava pela sua territorialização. E aí, para isso, você tinha que enfrentar 
vários desafios complexos de organizar os dados geograficamente e organizar 
a forma pela qual as várias áreas da prefeitura se relacionavam entre si, as 
várias áreas da prefeitura que produziam dados socioeconômicos 
territorializados. Porque São Paulo nunca teve um órgão central como o Rio 
tem o Instituto Pereira Passos, como Belo Horizonte tem o seu, um órgão que 
é voltado para isso e que constitui um corpo que vai organizar os dados. 
Sempre foi uma política descentralizada. Cada secretaria cuida do que cabe, 
cuida da produção de dados. (Geral: D100-4) 

                                            

 

32 É necessário confirmar essa informação nos documentos oficiais da PMSP, mas isso não foi possível 
neste estudo pois o acesso eletrônico ao processo administrativo que resultou na contratação da 
Prodam para a sustentação do Portal de Transparência não está disponível digitalmente. Conforme a 
Divisão de Arquivo Municipal de Processos, da Secretaria Municipal de Gestão, para acessá-lo 
presencialmente seria necessário pagar uma taxa administrativa no valor de R$ 33,50. 
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O órgão que mais se aproximava dessa função de centralização das ações de gestão 

da informação, da tecnologia e da abertura de dados era a Secretaria Municipal de 

Planejamento, Orçamento e Gestão, uma estrutura cujas atribuições lidavam com 

assuntos diretamente relacionados à gestão pública, planejamento público e 

orçamento municipal (portanto, envolvendo também a Secretaria Municipal de 

Finanças). No entanto, suas atribuições posteriormente foram divididas entre a 

Secretaria Municipal de Gestão, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 

e a antiga Secretaria Municipal de Serviços (uma das origens da atual Secretaria 

Municipal de Inovação e Tecnologia, inclusive)33.  

Sem levar em conta essa rede descentralizada atuando de forma esparsa, a Figura 9 

pretende ilustrar o que seria a rede formada em torno da transparência e abertura de 

dados governamentais no município de São Paulo antes da regulamentação da Lei 

de Acesso à Informação no município e do final da gestão 2009-2012. 

Figura 9 - Mapa da rede de abertura de dados governamentais na PMSP, antes da regulamentação da LAI 

 

Fonte: autoria própria 

Além disso, pelo caráter de gestão descentralizada da informação nos órgãos 

municipais, enquanto alguns setores avançaram bastante na área de produção de 

informação (até mesmo por indução dos governos federal e estadual, a partir da 

                                            

 

33 Neste ponto, gostaríamos de chamar atenção para essa reestruturação contínua dos órgãos-meio 
na cidade de São Paulo, uma vez que as redes adquirem instabilidades a cada ciclo político, 
complexificando ainda mais as controvérsias e os processos de alinhamento e mobilizações. 
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disseminação de sistemas de gestão, tais como ocorrido tanto na Secretaria de Saúde 

quanto na Secretaria da Educação), outros não tiveram uma atenção devida à 

construção de sistemas que possibilitassem a saída de dados para disponibilização 

automatizada para a sociedade (como é o caso das subprefeituras, por exemplo), 

gerando diferentes capacidades institucionais para lidar com a temática de 

transparência e abertura de dados, algo ainda sentido nos dias atuais quando 

comparamos as diferentes capacidades dos órgãos municipais para oferecer 

respostas transparentes aos pedidos de acesso à informação, por exemplo.  

5.2 Coordenações definidas e empreendedorismo público na transparência 

municipal: novos centros de cálculo e novas traduções na abertura de dados 

governamentais (accountability, planejamento territorial urbano e controle 

social) 

No último mês da gestão 2009-2012 foi promulgado o Decreto Municipal nº 

53.623/2012 (PMSP, 2012), regulamentando a Lei de Acesso à Informação (Lei 

Federal nº 12.527/2011) no município e estabelecendo, em seu texto, regramentos 

específicos para a transparência ativa (Capítulo III) e para a transparência passiva 

(Capítulo IV). Em relação à abertura de dados públicos, o Art. 3º do decreto determina 

as principais diretrizes a serem seguidas por todos os órgãos da Administração 

Pública Direta e Indireta do município de São Paulo, evidenciando que a diretiva é a 

disponibilização ampla e irrestrita dos dados públicos. Conforme o próprio decreto 

municipal (PMSP, 2012, grifos nossos),  

Art. 3º. Os procedimentos previstos neste decreto devem ser executados em 
conformidade com as seguintes diretrizes: 
I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como 
exceção; 
II - divulgação de informações de interesse público, independentemente 
de solicitações; 
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação; 
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 
Administração Pública; 
V - desenvolvimento do controle social da Administração Pública. 

Para a implementação dos mecanismos de transparência passiva, a regulamentação 

trazia a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPLA como 

o órgão responsável por promover a capacitação das equipes que comporiam o 
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‘Sistema de Acesso à Informação’ dos órgãos municipais e a Corregedoria Geral do 

Município como o órgão fiscalizador do cumprimento do acesso à informação. Já para 

a implementação da transparência ativa, a regulamentação municipal da LAI não 

estabeleceu responsabilidades específicas a nenhum órgão da Prefeitura, somente  

determinando quais as informações deveriam estar disponibilizadas no Portal de 

Transparência: repasses ou transferências de recursos financeiros; execução 

orçamentária e financeira detalhada; licitações realizadas e em andamento, com 

editais, anexos e resultados, além dos extratos dos contratos firmados.  

Um dos primeiros atos da gestão 2013-2016 foi a criação da Controladoria Geral do 

Município de São Paulo, formando, em âmbito municipal, uma estrutura bastante 

semelhante ao modelo de controladorias disseminado a partir da estruturação da 

Controladoria Geral da União. Seguindo esse modelo, a CGM-SP reúne em sua 

estrutura as estruturas preexistentes da Ouvidoria Geral do Município, da Auditoria 

Geral do Município, da Corregedoria Geral do Município e cria a estrutura da 

Coordenadoria de Promoção da Integridade – COPI-CGM, setor cujas atribuições se 

relacionam com o controle interno prévio, a promoção da integridade, o fomento ao 

controle social e coordenação das ações relativas à transparência pública.  

Acompanhando as notícias do órgão, percebemos que a CGM-SP assumiu a 

atribuição de lidar com a transparência municipal já em fevereiro de 2016, três meses 

antes da consolidação formal de sua estrutura, ocorrida em maio de 2016 (CGM-SP, 

2013c). A transparência pública municipal adquire, assim, uma nova tradução na 

agenda municipal, pois passa a ser vista como algo necessário para estimular o 

comportamento íntegro e fomentar o controle social sobre a gestão pública, talvez, 

inclusive, estando aí um dos maiores pontos de controvérsias relacionadas à 

temática, algo sentido até a atualidade.  

Um dos determinantes dessa ação foi o fato de o Controlador-Geral do Município que 

estruturou o órgão ter exercido, antes, o cargo de Secretário de Prevenção da 

Corrupção e Informações Estratégicas da Controladoria Geral da União, 

departamento responsável pelas ações de transparência na esfera federal, tal como 

se identifica nesta entrevista: 

o Mário Spinelli vinha exatamente da Secretaria da Transparência da CGU, 
então era uma pessoa que nessa área de controle interno, ele sabia e 
conhecia a temática, sabia da importância dessa temática e puxou para si. 
Realmente puxou para a Controladoria e era a Controladoria quem teve ali o 
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mandato, até o mandato político, de tocar essa pauta de acesso à informação. 
Na perspectiva da transparência passiva, né? Da Transparência Ativa já havia 
umas certas disputas. E uma disputa que a Controladoria já entrou 
enfraquecida, porque ela não tinha estrutura. Então, nos primeiros 
momentos, a gente realmente precisou acomodar esse entendimento, até com 
a Secretaria de Finanças, que tocava o Portal da Transparência e tal. Mas, 
entendendo que a Controladoria dava as diretrizes, mas quem executava, 
operacionalizava naquele momento era a Secretaria de Finanças. E também 
havia outros interesses: a Secretaria de Planejamento também queria tocar 
algumas pautas de Dados Abertos, mas a pauta de acesso à informação acho 
que houve um entendimento de toda a prefeitura na época de que era 
atribuição da Controladoria. (Geral, D109: 10) 

Na época, a questão da disputa em relação à temática de transparência foi 

parcialmente resolvida com a coordenação empreendedora, por parte da CGM-SP, 

de ações de abertura de dados junto aos outros órgãos da Prefeitura, seguindo a 

diretriz de que a  

a Controladoria tivesse aí um papel em todas essas frentes, informando e 
ajudando a coordenar essas ações, principalmente no que diz respeito ao 
próprio Decreto que regulamentou a LAI, porque o decreto também tinha 
partes que falava da transparência ativa. Então era importante que todas as 
áreas da prefeitura tivessem esse entendimento de que havia regras, 
havia uma norma sobre isso. Agora, na prática, era isso. É tentando 
identificar. Muitas vezes a gente era convidado a participar dessas ações, mas 
muitas vezes a gente ia atrás. E dizia “olha, é importante que vocês tenham a 
perspectiva da Controladoria nessa questão”. Enfim, mas, de fato, ficou, 
assim: cada secretaria que tinha um interesse de dar transparência em 
alguma coisa, muitas vezes, colocava lá da sua forma. Então foi bem 
desafiador. Mas acho que na medida do possível foi possível acomodar, 
assim, contornar minimamente bem. (Geral, D109: 11) 

Já em relação à transparência passiva, a gestão do sistema eSIC-SP passou a ser 

atribuição da CGM-SP logo no início de fevereiro, sendo que os primeiros meses de 

trabalho foram focados na reformulação do sistema e na melhoria e padronização do 

atendimento. Neste sentido, foi visto como  

um enorme desafio, porque tinha um decreto de dezembro 2012, mas não 
existia um sistema de processamento de informação, era só uma interface. 
Tinha dezenas de pedidos simplesmente não respondidos. Então era um tema 
que não era tratado na prefeitura, não era tratado. Então foi um trabalho todo 
dia de resolver o passivo de anos anteriores e, ao mesmo tempo, estabelecer 
uma rota para os anos seguintes. Então esses primeiros quatro, cinco meses 
de 2013 foram dedicados a isso. A gente preparou uma minuta de decreto, 
alterando o Decreto Municipal que era muito ruim, no sentido de que era muito 
restritivo o entendimento de acesso à informação. Ele até tinha um parágrafo 
que dava ao município a interpretação do que era informação de interesse 
público. E dizia que o pedido de acesso à informação só seria respondido se 
tivesse dentro daquilo que o município via como uma informação de interesse 
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público. Então, era muito ruim. A gente refez o decreto e comissionou para a 
PRODAM, a empresa de tecnologia da prefeitura, um novo sistema. (Geral, 
D109:06) 

Passado este primeiro momento de rearranjo da rede preestabelecida frente à 

entrada de um novo ator regido por uma formulação da transparência mais 

abrangente do que a anterior, isto é, incluindo a accountability e o controle social 

como diretivas, além da criação da COPI-CMG, o primeiro semestre da gestão 2013-

2016 ainda foi marcado pelo deslocamento da Coordenadoria de Produção e Análise 

da Informação - GEINFO para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - 

SMDU35. Uma das pessoas entrevistadas justificam esse deslocamento da seguinte 

forma:  

É interessante que o core da Secretaria de Desenvolvimento Urbano não são 
os sistemas de informação. Mas essa coordenadoria [suprimido] era 
originalmente parte da SEMPLA, Secretaria Municipal de Planejamento, e 
acabou indo para a SMDU por falta de outro lugar para ficar. Então a gente 
fala que, apesar de estar em Desenvolvimento Urbano, no fundo, [suprimido], 
é um suporte de sistemas de informação da Prefeitura como um todo (Geral, 
D104-1) 

O posterior protagonismo assumido por esses dois órgãos (COPI-CGM e DEINFO-

SMDU) em relação à temática de abertura de dados se relaciona diretamente com 

suas atribuições definidas pela lei que reestruturou a gestão municipal (PMSP, 2013), 

que criava, assim, uma Diretoria de Transparência Ativa dentro da estrutura da COPI-

CGM e levava a GEOINFO para o órgão de planejamento urbano, mantendo sua 

atribuição de coordenar o Sistema de Informações Geográficas do Município de São 

Paulo. 

As atribuições da COPI-CGM e da GEOINFO, descritas no Quadro 7, ainda hoje 

justifica as responsabilidades do primeiro órgão pelo Portal de Transparência e pelo 

Portal de Dados Abertos e do segundo órgão pelos seguintes portais: GeoSampa, 

ObservaSampa e PlanejaSampa. Juntos, também, os dois órgãos coordenaram a 

implementação e as posteriores atualizações do Catálogo Municipal de Base de 

                                            

 

35 Antes denominado Departamento de Estatística e Produção de Informação - DIPRO e localizado na 
estrutura da Secretaria de Planejamento desde 2005 (PMSP, 2005b). Por sua vez, sua origem está 
ligada ao Departamento de Planejamento e ao Centro de Documentação, Editoração e Desenho, 
criados na estrutura da Secretaria de Planejamento, em 1988 (PMSP, 1988). 
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Dados – CMBD, importante ferramenta de estruturação dos processos de abertura de 

dados governamentais no nível municipal, uma vez que reúne a descrição de boa 

parte das bases de dados existentes na PMSP. 

Quadro 6 - Atribuições previstas para COPI-CGM e GEOINFO-SMDU, conforme Lei Municipal nº 15.764/2013 

COPI-CGM GEOINFO-SMDU 

Promover o incremento da transparência pública;  Elaborar análises e diagnósticos socioeconômicos, 
demográficos e territoriais para subsidiar o planejamento e 
as ações da Secretaria e da Administração Pública 
Municipal;  

Fomentar a participação da sociedade civil na prevenção da 
corrupção;  

Produzir indicadores socioeconômicos, demográficos e 
urbanos relativos às condições de vida da população e ao 
espaço urbano, como subsídio às políticas e ações do Poder 
Público Municipal; 

Atuar para prevenir situação e conflito de interesses no 
desempenho de funções públicas; 

Subsidiar a implementação e a atualização do Sistema 
Municipal de Informações, em especial nos temas relativos 
ao espaço urbano; 

Contribuir para a promoção da ética e o fortalecimento da 
integridade das instituições públicas;  

Coordenar o desenvolvimento técnico do Sistema de 
Informações Geográficas do Município de São Paulo – SIG-
SP; 

Propor parcerias com entes públicos e privados com vistas 
ao desenvolvimento de projetos de prevenção da corrupção; 

Manter base de dados socioeconômicos, demográficos e de 
equipamentos urbanos do Município, voltada às atividades 
de gestão e planejamento urbanos; 

Promover projetos e ações de capacitação dos agentes 
públicos municipais em assuntos relacionados à boa 
governança dos recursos públicos. 

Disponibilizar dados, informações e análises gerados no 
âmbito do Departamento às unidades da Secretaria, aos 
demais órgãos públicos e ao cidadão; 

 Desenvolver ações e iniciativas que fomentem o uso dos 
indicadores urbanos pela administração pública e pela 
sociedade civil, bem como a difusão de ferramentas e 
instrumentos de análise; 

 Subsidiar, com dados, informações e análises, o 
Departamento de Urbanismo – DEURB na elaboração, 
monitoramento, avaliação, revisão e de gestão do Plano 
Diretor Estratégico, dos Planos Regionais Estratégicos das 
Subprefeituras e dos Planos de Bairros; 

 Subsidiar, com dados, informações e análises, o 
Departamento de Uso do Solo – DEUSO na elaboração, 
revisão e avaliação das normas referentes à legislação de 
parcelamento, uso e ocupação do solo; desenvolver 
parcerias com instituições municipais, estaduais e federais, 
no sentido de qualificar e ampliar o acervo de informações 
sobre a Cidade e sua capacidade de análise de dados; 

Fonte: PMSP (2013) 

Olhando as trajetórias dos coordenadores e diretores destes órgãos, percebemos que 

as duas coordenadorias possuíam características institucionais bastante distintas 

entre si em relação à sua composição. Enquanto a DEINFO era composta 

principalmente por servidores públicos concursados (principalmente na área de 

geologia e geografia urbana), com um quadro formado por técnicos em 

geoprocessamento e produção de indicadores públicos com experiência prévia em 
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outros órgãos da PMSP e do governo estadual, a COPI-CGM foi constituída por 

pessoas com atuações em órgãos da sociedade civil organizada e em fóruns da área 

de transparência pública (ABRAJI, Transparência Brasil, Ação Educativa, Consocial, 

área acadêmica, dentre outros) e, no que tange à sua Diretoria de Transparência 

Ativa, por dois servidores públicos36 que possuíam uma experiência anterior na área 

de Tecnologia da Informação em outros órgãos da PMSP. 

Após estruturadas, a articulação de ações em conjunto e de treinamentos orientados 

para a prática foi fundamental para que ambas as coordenadorias fortalecessem seu 

papel institucional junto aos demais órgãos da PMSP. A institucionalização do 

Catálogo Municipal de Bases de Dados – CMBD foi o fator que motivou essa ação 

conjunta, como é possível perceber nesta fala:  

A gente entendeu que era importante (e isso está no decreto que 
regulamentou a LAI) trabalhar com a SMDU no Catálogo Municipal de Bases 
de Dados. Então nós colocamos isso no decreto e fizemos um trabalho muito 
extenso com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E, principalmente, 
aquela área de informação – o GEOINFO [suprimido]. Então a gente fazia 
essa coordenação com a GEOINFO. Acho que a gente chegou a emitir 
algumas portarias, algumas coisas conjuntas. Fizemos muitos treinamentos. 
(Geral, D109: 12) 

O CMBD foi oficialmente instituído por Decreto Municipal em janeiro de 2014 (PMSP, 

2014a), junto com outras alterações importantes para a área de transparência ativa e 

passiva. Em relação à transparência ativa, as alterações realizadas no decreto de 

regulamentação da LAI incluíram outras quatro informações no rol das informações 

que deveriam estar ativamente disponibilizadas por todos os órgãos da PMSP: (a) 

licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados; (b) contratos 

firmados, em sua íntegra; (c) íntegra dos convênios firmados, com os respectivos 

números de processo; (d) remuneração e subsídios recebidos por servidores 

públicos.  

O CMBD pode ser visto como uma tentativa de identificação e catalogação das bases 

de dados de todos os órgãos da PMSP, de forma a contribuir tanto para as atividades 

                                            

 

36 Esta estrutura de uma Diretoria de Transparência Ativa composta por dois ou três servidores é algo 
que vêm se mantendo ao longo do tempo e demonstra o quanto sua estrutura é inadequada para 
coordenar as ações relativas à implementação da agenda de transparência ativa frente ao tamanho da 
estrutura da PMSP. 
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de estruturação do Sistema de Informações Geográficas do município (hoje, 

GeoSampa) quanto para  a criação de um portal centralizado de disponibilização de 

dados em formato aberto, ideia materializada com a criação do Portal de Dados 

Abertos da Prefeitura Municipal de São Paulo – PDA-SP. Um pouco de como essa 

ideia se materializou na prática pode ser vista nesta fala: 

E aí quando a gente foi para fora do departamento, para outras áreas da 
secretaria, para outras áreas da prefeitura, você constrói um processo. “Olha, 
a gente está em um processo de organização dos dados, e tal, para 
publicação. Vão ter tais etapas...”. Você prepara as pessoas para elas 
entrarem no projeto, porque senão... Aconteceu muito também… A primeira 
fase é inventário de dados. Aí você manda para um cara que você sabe que 
tem um monte de dados, e o cara “Ah, mas eu não tenho nada de diferente”. 
O cara tem, só que - porque ele trabalhou lá, ele construiu uma camada de 
largura de vias que ninguém tem, só que ele não vai te entregar de bandeja, 
assim. Ele vai falar: “ah, tenho, mas é um negócio que fiz mais ou menos...”. 
Você o chama para um processo de inventário, de metadados. Aí ele vê uma 
utilidade. Daí ele “Beleza, isso aí vai ser um projeto que vai acabar me 
ajudando a organizar essa... vai me dar um tempo para organizar essa coisa.”. 
Você monta lá o grupo, o Secretário indica as pessoas. Aí ela tem uma 
justificativa para usar o tempo para organizar os dados. Então é muito essa 
construção que você tem que ir fazendo. (Geral, D100: 7) 

A entrada da ideia do CMBD na agenda pública municipal reside na influência de 

atores externos, em um processo de disseminação de boas práticas de ações de 

governos de outras esferas (no caso, o Governo do Estado de São Paulo) por meio 

da sociedade civil, associada à captação dessa demanda por órgãos da PMSP, como 

se nota neste trecho: 

foi inspirado no Governo do Estado, principalmente o pessoal da RETPS, da 
Rede de Transparência e Participação Social, eles sempre divulgaram muito 
o Catálogo de Dados do Governo do Estado como uma boa prática. E, assim, 
a gente entendeu realmente que  era uma boa prática e o GEOINFO, da 
SMDU, quando a gente levou essa ideia para eles,  eles falaram: “poxa, era 
algo nessa linha que a gente queria fazer, aliás, a gente vem a  anos...” - 
porque o pessoal que estava lá já vinha de outras gestões, da gestão anterior 
–  “olha, a anos que a gente quer fazer isso, então vamos fazer juntos, que vai 
funcionar  melhor”. (Geral, D109: 17) 

No entanto, as dificuldades que se seguiram para a implementação do catálogo 

demonstram que os órgãos da Prefeitura não estavam acostumados a olhar para a 

gestão da informação de uma forma integrada, demandando um esforço muito maior 

do que o originalmente pensado e atingindo resultados aquém daqueles inicialmente 

previstos. De qualquer forma, como posteriormente será visto, a instituição do CMBD 
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por Decreto possibilitou que a gestão seguinte colocasse como meta de abertura de 

dados a necessidade de se olhar para o CMBD de uma forma mais sistematizada e 

de se cumprir a determinação de atualização semestral do catálogo. 

Ao longo dos anos, tanto a GEOINFO quanto a COPI-CGM foram estabelecendo uma 

série de prescrições e inscrições relacionadas às suas funções de coordenação do 

processo de  abertura de dados governamentais, além de incluírem novos atores 

humanos e não-humanos nessa rede: os primeiros, por meio de um trabalho de 

convencimento contínuo e de apoio aos órgãos na implementação de projetos de 

abertura de dados; os segundos, por meio do desenvolvimento e manutenção de 

novas plataformas agregadoras de bases de dados, tais como o Portal de Dados 

Abertos, o GeoSampa e os sites Gestão Urbana e Planeja Sampa. 

Uma das principais metodologias de abertura de dados públicos utilizada pela COPI-

CGM foi o Café Hacker, ideia surgida a partir das ações tomadas junto à Secretaria 

Municipal de Transportes no primeiro ato de abertura de grande volume de bases de 

dados orquestrada pela gestão 2013-2016: a abertura dos dados do sistema de 

ônibus e transporte urbano de massas da capital paulistana, motivada pelas 

demandas da sociedade civil pela abertura das informações resguardadas pela SMT 

após uma tentativa de aumento dos preços das passagens de ônibus. 

Importante perceber que esta experiência de abertura de informação pública na área 

de execução de políticas públicas para além das questões puramente orçamentárias 

seguiu-se mesmo diante de contínuas desmobilizações internas e externas, 

provocadas tanto por aqueles que lidavam diretamente com as bases de dados 

quanto pelas empresas responsáveis pela implementação da política pública. Tais 

resistências, na época, foram parcialmente vencidas por meio do empreendedorismo 

político do gestor da pasta e do próprio prefeito, que viu na abertura de dados públicos 

uma forma de oferecer à sociedade os meios necessários para ampliar o debate 

público sobre a questão do aumento e da qualidade do transporte urbano.  

Um outro ponto também importante sobre este processo de abertura de dados do 

transporte municipal se relaciona com suas consequências: a ação motivou a criação 

do Laboratório de Inovação em Mobilidade – MobiLab e, como já dito, possibilitou o 

desenvolvimento de uma metodologia colaborativa de abertura de bases de dados no 

município, posteriormente denominada de Café Hacker.  

Também importante nesse processo de coordenações definidas foi a promulgação do 

Decreto Municipal nº 54.794/2014 (PMSP, 2014c), criando um órgão governamental 
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específico para lidar com as temáticas relacionadas com o conceito de governo aberto 

(São Paulo Aberta) e de um grupo intersecretarial cujo objetivo principal era a 

disseminação das práticas de governo aberto para todos os órgãos da PMSP (Comitê 

Intersecretarial de Governo Aberto – CIGA).  

Ao final deste mesmo ano, outra iniciativa importante no fortalecimento do 

ecossistema de governo aberto da PMSP foi o surgimento do LabProdam, laboratório 

de inovação em tecnologia, caracterizado como sendo “um ambiente de criação 

colaborativa, participação e experimentação, destinado a propor novas tecnologias e 

soluções de TI para a Prefeitura Municipal” (PRODAM, 2016), iniciativa 

descontinuada na gestão seguinte.   

Figura 10 - Mapa da rede de abertura de dados governamentais na PMSP (2013-2016) 

 

Fonte: elaboração própria 
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Como é possível visualizar na Figura 10, ao final da gestão 2013-2016, reconhecemos 

uma ampla rede de atores diretamente relacionados com as ações de transparência 

pública e de abertura de dados governamentais, incluindo novas organizações, 

centros de cálculos, laboratórios, comitês e plataformas na rede anteriormente 

existente. Como será notado nos capítulos em que descrevemos dois processos de 

abertura de bases de dados governamentais conduzidos neste período, o 

empreendedorismo político de atores humanos lotados nestes órgãos foi fundamental 

para que a PMSP criasse metodologias próprias de abertura de dados 

governamentais e levasse à frente importantes processos de transparência ativa. 

5.3 Desvios e novas traduções: a inscrição da abertura de dados como meta de 

gestão e os desafios da mobilização em um novo contexto político 

A troca da gestão 2013-2016 para aquela que seria a gestão 2017-202037 alterou a 

estrutura consolidada anteriormente em pelo menos três pontos fundamentais: (a) a 

entrada de um importante ator na rede, a partir da criação da Secretaria Municipal de 

Inovação e Tecnologia - SMIT, sem a sua necessária inclusão na temática junto aos 

demais centros de cálculos previamente estabelecidos; (b) a inserção da meta de 

abertura de 100% dos dados públicos no Plano de Metas 2017-2020 e a sua posterior 

retirada, na revisão do plano, em 2019; (c) a baixa apreensão da temática por parte 

dos demais órgãos da PMSP. 

Nesta nova fase, apesar de identificarmos alguns esforços por parte do órgão de 

coordenação da meta – no caso, a COPI-CGM, percebemos baixos resultados, 

ocasionados por instabilidades intraorganizacionais, desafios de mobilização em um 

cenário de desmobilização de atores preestabelecidos e novas traduções 

ocasionadas pela entrada de novos atores. 

A anulação da meta de abertura de dados governamentais na revisão do Plano 2019-

2020 é indicativo de que há um cenário de desmobilização do processo de abertura 

de dados tal como era traduzido até então, demandando uma reorientação da 

                                            

 

37 É possível dizer que a gestão 2017-2018 tem características distintas em relação à gestão 2019-
2020, e, portanto, não há como caracterizá-las como sendo pertencentes ao mesmo ciclo político. A 
saída do prefeito eleito e a entrada do seu vice-prefeito no meio do mandato - mesmo sendo os dois 
do mesmo partido e sendo eleitos com o mesmo plano de governo - foi seguida de uma nova alteração 
na estrutura da PMSP e uma nova versão do Plano de Metas 2017-2020, revisado para um Plano de 
Metas específico para os anos de 2019 e de 2020.. 
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administração pública municipal para que o tema retorne à agenda política 

governamental tal como já esteve anteriormente estabelecido. 

5.3.1 A entrada da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia na rede de 

dados abertos, sem sua necessária inclusão na temática junto aos 

demais centros de cálculos previamente estabelecidos 

A Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia de São Paulo - SMIT foi instituída 

pelo decreto de reestruturação da estrutura básica da Administração Pública 

municipal logo no início da gestão 2017-2020 (PMSP, 2017a). Dentro de sua 

estrutura, a Coordenadoria de Plataforma de Inovação - CPIN-SMIT tem como uma 

de suas atribuições o desenvolvimento de ambientes para dados abertos, tanto na 

gestão pública quanto nas plataformas de transparência.  

Inserida, portanto, numa rede preestabelecida sem que os outros três centros de 

cálculos anteriormente criados (São Paulo Aberta, COPI-CGM, DEINFO-SMDU) 

tivessem suas atribuições alteradas na estrutura da administração municipal, a nova 

coordenadoria poderia ter assumido um papel complementar para uma atuação 

conjunta com os demais órgãos da rede.  

Favorável a isso está a posição privilegiada da SMIT junto à Prodam, uma vez que 

por meio do Decreto Municipal nº 57.653/2017 (PMSP, 2017b), a secretaria tornou-

se o órgão central do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e 

Comunicação. Contudo, uma das questões que podem ser notadas na própria Política 

Municipal de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação – PMGTIC é 

a ausência de qualquer referência ao conceito de dados governamentais abertos em 

seu texto, apesar de uma das diretrizes da política ser justamente a transparência e 

a participação social.  

Detectada essa ausência e diante da necessidade de todos os órgãos terem que 

elaborar seus Planos Diretores Setoriais de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – PDSTIC, um dos possíveis campos de ações da CPIN-SMIT para 

fortalecimento da rede de abertura de dados - com uma proposta de associação ao 

invés de substituição – residiria no incentivo de uma articulação junto aos órgãos da 

PMSP para incluírem em seus PDSTICs linhas de ações que estivessem relacionadas 

à transparência e participação social, na perspectiva de dados governamentais 

abertos já apresentada neste estudo.  
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No entanto, analisando os PDSTICs já produzidos nos anos de 2018 e de 201938, 

conforme pode ser visualizado no Quadro 7, verificamos que as únicas secretarias 

que incluíram alguma linha de ação relacionada com a abertura de dados 

governamentais foram a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 

(mesmo assim, em uma linha de ação cujo único recurso previsto são  horas de 

trabalho, sem nenhum investimento específico na área) e a Secretaria Municipal de 

Educação (que previu uma linha de ação focando a transparência no ano de 2018, 

mas deixou de incluir qualquer linha de ação nesta temática no ano de 2019). 

Quadro 7 - Presença ou ausência de linha de ação focada na diretriz de transparência, nos PDSTICs (2018-
2019) 

 Possui alguma linha de 
ação relacionada à 

transparência em seu 
PDSTIC? 

 Possui alguma linha de 
ação relacionada à 

transparência em seu 
PDSTIC? 

ÓRGÃO 2018 2019 2018 2018 2019 

CGM Não Não SMRI Não Não 

PGM Não Não SMSU Não Não 

SEHAB Não Não SMT Não Não 

SEME Não Não SMIT Não Não 

SF Não Não SMPR | SMSUB Não Não 

SGM Não Não SMTDE Não Não 

SMADS Não Não SIURB Não Não 

SMC Não Não SMPED Não Não 

SMDHC Sim Sim SMS Não Não 

SME Sim Não SMJ Não Não 

SMG Não Não SVMA Não Não 

SMIT Não Não SMDU-SEL Não Não 

Fonte: autoria própria 

                                            

 

38 Para esta análise, no dia 25 de maio de 2019, baixamos e analisamos um total de quarenta e oito 
planos disponibilizados no site do Gov.IT, verificando se em suas linhas de ações constavam 
referências às palavras ‘dados abertos’ ou ‘dados governamentais abertos’. 
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Analisando as publicações nas redes sociais do Laboratório de Inovação em Governo 

da Prefeitura de São Paulo – (011).lab (principal ponto de contato entre a CPIP-SMIT, 

demais órgãos da PMSP e a sociedade), também não detectamos nenhuma ação 

realizada cujo foco fosse a transparência pública e a abertura de dados 

governamentais.  As palavras transparência ou dados abertos aparecem em apenas 

dois links, um descrevendo que o aumento da transparência na relação entre governo 

e cidadania é um dos resultados possíveis de serem alcançados por meio de 

laboratórios40; outro em que descrevia as ações já realizadas pelo MobiLab41. Já nas 

sessenta e três publicações ocorridas no perfil do Twitter do (011).lab, de maio de 

2018 a maio de 2019, não localizamos nenhuma referência à dados governamentais 

abertos. 

5.3.2 Inserção da meta de abertura dos 100% dos dados públicos no Plano de 

Metas 2017-2020, desconsiderando as ações prioritárias que garantiriam 

a incorporação da agenda de abertura de dados nos órgãos da PMSP 

No Programa de Metas 2017-2020 (PMSP, 2017c), a Administração Pública Municipal 

assumiu como meta da gestão “garantir que 100% dos dados publicados pela 

Prefeitura estejam disponíveis em formato aberto, integrando ferramentas básicas de 

acessibilidade”. Para o acompanhamento desta meta, foi estipulado como referência 

o percentual de bases de dados contidas no Catálogo Municipal de Bases de Dados 

que estavam disponibilizadas em formato aberto, excluindo desse cálculo bases de 

dados classificadas em algum grau de sigilo pela Comissão Municipal de Acesso à 

Informação. 

Uma de suas linhas de ações do Projeto 65 da Meta 49 era a institucionalização da 

Política Municipal de Transparência e Dados Abertos - PMTDA. Conforme o 

cronograma publicado no DOC-SP (CGM-SP, 2017b), essa ação estava prevista para 

ser realizada durante os meses de maio a setembro de 2017, sendo considerada uma 

ação prioritária para concretização da própria meta. 

                                            

 

40 https://011lab.prefeitura.sp.gov.br/en/conheca-os-labs-de-inovacao-da-prefeitura-de-sao-paulo/. 
Acesso em 16-05-2019. 
41 https://011lab.prefeitura.sp.gov.br/en/conheca-os-labs-de-inovacao-da-prefeitura-de-sao-paulo/. 
Acesso em 16-05-2019. 

https://011lab.prefeitura.sp.gov.br/en/conheca-os-labs-de-inovacao-da-prefeitura-de-sao-paulo/
https://011lab.prefeitura.sp.gov.br/en/conheca-os-labs-de-inovacao-da-prefeitura-de-sao-paulo/
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Dentre outras coisas, a política determinava que todos os órgãos da PMSP 

realizassem seus próprios Planos Setoriais de Transparência e Dados Abertos, 

constando nesses planos tanto um planejamento dos órgãos para se adequarem às 

normativas da política, quanto os prazos para a execução das atividades previstas 

neste planejamento. 

Uma vez que a PMTDA não foi regulamentada até a presente data, as ações de 

abertura de dados ainda não se tornaram uma realidade entre os órgãos da PMSP, 

como será visto na próxima seção. Uma evidência disso é que, nas respostas dos 

pedidos de acesso à informação enviados aos órgãos, apenas a Secretaria Municipal 

de Educação sinalizou que já possui seu próprio Plano Setorial de Transparência e 

Dados Abertos, divulgando o enderenço onde pode ser consultado  e informando que 

o plano já está em processo de revisão e atualização para os anos de 2019-2020. 

Por outro lado, a inclusão da ação no Programa de Metas do governo garantiu a 

permanência de ações sistemáticas na área. Conforme resposta da CGM-SP a um 

pedido no eSIC-SP enviado em março de 2019, as seguintes ações foram 

desenvolvidas pelo órgão, no período de janeiro de 2017 a maio de 2019: (a) inclusão 

dos relatórios semestrais de acompanhamento de ações e obras das subprefeituras 

na seção ‘Participação Social’ dos sites das subprefeituras; (b) manutenção da Rede 

INFO Aberta em formato de grupo de trabalho, havendo a realização de quatro 

encontros com a rede ao longo de 2018; (c) levantamento de todas as bases de dados 

hospedadas na Prodam para que os órgãos o utilizassem como parâmetro na 

atualização do CMBD, assim como a realização de uma análise para verificar a 

viabilidade de publicação em formato aberto; (d) realização de um ciclo de 

transformação de demandas sociais em dados abertos por meio da análise qualitativa 

dos pedidos de acesso à informação, das oficinas da Lei de Acesso à Informação e 

de novo encontros do Café Hacker ; (e) oferta do curso Gestão da Informação e 

Abertura de Dados Públicos junto à Escola Municipal de Administração Pública – 

EMASP.  

Em relação à execução orçamentária das ações previstas na meta, perguntada à 

CGM qual o valor originalmente projetado para cada uma das ações propostas no 

plano e qual o valor executado, mês a mês, desde 2017 até a presente data para 

cada uma das ações propostas para a execução da Meta 49 do Programa de Metas 

2017-2020, pedindo o maior detalhamento possível, de forma a identificar 

detalhadamente cada um dos valores gastos, a resposta do órgão foi a seguinte: 



101 
 

 

informamos que não houve valores previstos especificamente para cada 
uma das linhas de ação referentes ao projeto 65, pois na metodologia 
adotada para orçamentação do Programa de Metas 2017 – 2020 os valores 
de custeio regular não foram considerados. Houve, porém, execução 
orçamentária para todo o projeto, esta informação está disponível no site 
PlanejaSampa http://programademetas.prefeitura.sp.gov.br/projeto/65, na 
sessão Execução Orçamentária. O projeto 65 é composto por 13 linhas de 
ação. Oito delas são de responsabilidade da CGM (65.6, 65.7, 65.8, 65.9, 
65.10, 65.11, 65.12 e 65.13). Reitera-se que, em relação aos custos 
suportados pela CGM para execução das Linhas de Ação do projeto citado, 
até o momento, estes são somente relativos aos valores homem/hora 
utilizados, excepcionando-se as linhas de ação 65.6, 65.9 e 65.10 que tiveram 
gastos relativos a coffee break, kit lanche e transporte, custeio vinculado ao 
orçamento anual e regular do órgão (CGM). As especificações das dotações 
orçamentárias referenciadas são: Transporte (táxi): 33903300 - Projeto 2100, 
Serviços de PJ (coffe break): 33903900 – Projeto 8262 e Material de consumo 
(kit lanche): 33903000 – Projeto 8262. Os valores referentes a essas dotações 
orçamentárias podem ser consultados na Execução Orçamentária da 
Prefeitura de São Paulo 
http://orcamento.sf.prefeitura.sp.gov.br/orcamento/execucao.php - 
selecionando o ano de exercício desejado e em seguida realizando o 
download da base de dados. É importante destacar que os valores 
presentes na execução orçamentária dizem respeito à dotação como um 
todo, não havendo especificação quanto aos valores utilizados nas 
linhas de ação do Projeto 65 do Programa de Metas. (resposta ao pedido 
eSIC-SP nº 37349, grifos nossos) 

Acompanhando a prestação de contas publicada no site do Programa de Metas 2017-

202042, é possível ter uma descrição dos passos a passos cumpridos pela CGM para 

lidar com a meta de abertura de dados, conforme o Quadro 8. 

Quadro 8 - Ações desenvolvidas pela CGM para cumprimento da Meta 49 (Plano de Metas 2017-2020) 

PERÍODO AÇÕES DESENVOLVIDAS 

JAN/18 Em novembro de 2017 a Controladoria Geral do Município encaminhou ofício aos 
órgãos e entidades da administração municipal solicitando que fosse realizado o envio 
ou a atualização de suas informações para o Catálogo Municipal de Bases de Dados 
(CMBD).  

Na intenção de auxiliar o correto preenchimento da planilha padrão para fornecimento 
dos metadados, a Divisão de Transparência Ativa e Dados Abertos (DTA) da 
Coordenadoria de Promoção da Integridade (COPI-CGM) elaborou um Manual do 
CMBD, o qual pode ser acessado na página do Catálogo: 
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/administracao/Paginas/cmbd.aspx.  

A solicitação de atualização do Catálogo permanece em vigor. Está-se em fase de 
consolidação de dados e averiguação dos já coletados junto à Administração Pública 
Municipal, no intuito de promover uma medição fidedigna e publicação de amplo 
conhecimento público para o próximo semestre. 

                                            

 

42 http://programademetas.prefeitura.sp.gov.br/meta/31. Acesso em 16-05-19. 

http://programademetas.prefeitura.sp.gov.br/meta/31
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JUL/18 Para apurar o valor base desta meta, o universo de bases então publicadas no Catálogo 
Municipal de Base de Dados (CMBD) em 2016 (e desde 2014) era de 555 bases. 
Dessas, 515 bases puderam ser analisadas (as demais estavam inacessíveis e sem 
indicação sobre a extensão do arquivo) e se verificou que um total de 64 (12,50%) 
estavam publicadas em formato aberto. 

Desde o ano passado, a Coordenação de Promoção da Integridade da Controladoria 
Geral do Município (COPI/CGM) realizou um intenso trabalho de atualização do CMBD, 
que estava desatualizado em relação às bases de dados disponibilizadas no Portal de 
Transparência e no Portal de Dados Abertos. Essa atualização constituiu uma primeira 
etapa fundamental para que o CMBD cumprisse de fato seu papel de ser um 
instrumento unificado de controle interno, externo e social sobre a meta planejada. 

Como resultado desse processo, foram coletadas 819 bases de dados, que após a 
remoção de indicações duplicadas chegou-se ao total de 744 bases de dados (um 
acréscimo de 229 novas bases sistematizadas em relação ao valor inicial de 515 bases 
de dados), representando um acréscimo de 44,46%. 

Do valor total, 152 (20,43%) já estão em formato aberto, são processáveis por 
máquinas e disponíveis a toda a população. Ou seja, mesmo com a elaboração de um 
critério mais detalhado, nota-se um aumento percentual de 7,93%, referente a 12,50% 
do valor inicial para 20,43% do valor atual. Desta forma, o total absoluto de bases 
abertas aumentou de 64 para 152 bases, ou seja, um aumento de 88 bases de dados 
abertas. 

No que tange o CMBD, as ferramentas básicas de acessibilidade se referem aos dados 
em formatos não proprietários, processáveis por máquinas e sem restrições de acesso. 
Ademais, será adotado o Selo de Acessibilidade Digital para avaliar e certificar os sites 
municipais (e aqueles do setor privado interessados em receber a certificação), 
segundo critérios de acessibilidade para pessoas com deficiência 

MAR/19 Em 2018, foi implementado pela Divisão de Transparência Ativa o processo de 
atualização semestral do CMBD juntos dos órgãos e entidades da PMSP. Com esta 
ação pretendemos fortalecer os procedimentos de registro das bases de dados 
gerenciadas e criadas pela Prefeitura, além de fomentar um acompanhamento mais 
próximo e com registro sempre atualizado destas informações. Também foi iniciado o 
processo de realização de diagnósticos sobre as bases de dados da Prefeitura para a 
abertura destes à população em formato aberto, que será de grande importância para 
o cumprimento desta meta. 

Como resultado deste processo, no segundo levantamento do CMBD em 2018 foram 
coletadas informações sobre 782 bases de dados (um acréscimo de 38 novas bases 
sistematizadas em relação ao valor anterior de 744 bases de dados), representando 
um acréscimo de 5,10%. 

Do total de bases de dados, 169 (21,61%) estão em formato aberto, são processáveis 
por máquinas e estão disponíveis a toda a população. Ou seja, nota-se um aumento 
percentual de 1,18%, considerando-se o crescimento de 20,43% no primeiro 
levantamento do CMBD em 2018, para 21,61% do levantamento atual. Desta forma, o 
total absoluto de bases abertas aumentou de 152 para 169 bases, ou seja, um aumento 
de 17 bases de dados abertas. 

Fonte: http://programademetas.prefeitura.sp.gov.br/meta/31 

Como será visto na próxima seção, contudo, as ações de abertura de dados previstas 

no Programa de Metas 2017-2020 não causaram, nos órgãos, os efeitos práticos 

esperados no seu planejamento, sendo que as bases que foram abertas, em sua 

maioria, são projetos em menor escala, com poucas exceções tais como, por 

exemplo, a base de dados do SP156 e o histórico de cardápios da alimentação 
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escolar. Já internamente, em relação aos trabalhos desenvolvidos pela própria COPI-

CGM, detectamos que houve avanços significativos na atualização das bases que 

estavam contidas no Portal de Dados Abertos e, principalmente, na organização e 

estruturação do CMBD. 

No entanto, a revisão programática do Plano de Metas, ocorrida neste ano de 2019, 

retirou a meta de abertura de dados governamentais do plano. Conforme a análise da 

revisão programática,  

A meta antes numerada como M49 no PdM 2017-2020, expressa pelo texto 
“Garantir que 100% dos dados publicados pela Prefeitura estejam disponíveis 
em formato aberto, integrando ferramentas básicas de acessibilidade”, teve 
seu escopo alterado. O alcance temático foi ampliado, tendo a meta 34.1 a 
seguinte redação: “Implantar 100% dos compromissos do II Plano de Ação em 
Governo Aberto” (PMSP, 2019a). 

Realizando uma busca no plano revisto (PMSP, 2019b), viu-se que somente uma 

única iniciativa setorial diz respeito, especificamente, à disponibilização de dados em 

formato aberto (Objetivo Estratégico 24, Iniciativa 24.i – Dados Abertos no Trânsito). 

Já em relação às iniciativas relacionadas com a antiga meta de 100% de abertura de 

dados, a única que permaneceu no Plano revisado foi a institucionalização da Política 

Municipal de Transparência e Dados Abertos, ação que, se ainda for cumprida nesta 

gestão, trará mais efeitos às próximas gestões do que à atual.  

Houve também a manutenção de algumas iniciativas relacionadas à transparência 

pública, como, por exemplo, a manutenção de um indicador relacionado à 

transparência passiva e ativa no Índice de Integridade da Prefeitura de São Paulo. 

Contudo, o efeito programático dessa manutenção não é suficiente para provocar 

ações setoriais de abertura de grande volume de dados públicos, já que o índice é 

composto por outros sete indicadores e diz respeito, basicamente, à publicação ativa 

de informações nos portais dos órgãos, conforme já determinava uma portaria 

municipal vigente desde o ano de 2014, e à manutenção de padrões mínimos de 

qualidade no atendimento aos pedidos de acesso à informação, algo já determinado 

por lei federal desde 2012. 
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5.3.3 Dados governamentais abertos como um conceito com baixa apreensão e 

baixa priorização pelos gabinetes das secretarias da PMSP  

Para percebermos como o processo de abertura dos dados governamentais vem 

atualmente sendo conduzido nas secretarias da Administração Pública Direta do 

município de São Paulo, verificando o grau de apreensão do gabinete do órgão em 

relação aos processos de abertura de dados, foram feitas perguntas diretas aos 

órgãos, por meio de pedidos de acesso à informação solicitando quatro diferentes 

informações: (a) o número de bases em formato aberto; (b) o percentual das bases 

em formato aberto; (c) a existência de um plano setorial de dados abertos; (d) as 

ações realizadas pelo órgão para lidar com a meta de abertura de 100% dos dados 

abertos. 

Como o foco do estudo é no processo de abertura, não se buscava fazer uma análise 

comparativa de quantas bases (em número absoluto ou percentual) estavam abertas. 

A ideia era entender como os órgãos traduziram a meta de 100% de abertura de seus 

dados e quais as ações já haviam realizado intraorganizacionalmente para se 

organizarem para o processo de abertura de bases de dados, atendendo tanto a meta 

da gestão, quanto normativas municipais relativas ao tema43. 

a) Pergunta 1: Quantos e quais dados e informações não sigilosos do órgão, estão, 

hoje, publicados e disponíveis em formato aberto? (Na resposta, favor informa os 

endereços em que as bases se encontram) 

Ao solicitarmos o número de bases de dados disponibilizadas em formato aberto e o 

link de cada uma dessas bases, intencionávamos saber que tipo de arquivo o próprio 

                                            

 

43 Uma observação a ser feita diz respeito à forma como os processos de respostas aos pedidos de 
acesso à informação são conduzidos pelos órgãos da PMSP. O decreto municipal determina que a 
responsabilidade da informação repassada via eSIC-SP é da chefia de gabinete. Contudo, enquanto 
em alguns órgãos as respostas são dadas pelas áreas técnicas responsáveis por aquelas informações 
e inseridas conforme as questões repassadas ao gabinete por tais setores, observa-se em alguns 
órgãos um comportamento mais autônomo em relação a quem opera o Sistema eSIC-SP. Os 
resultados, portanto, não dizem respeito aos órgãos como um todo, mas, sim, à forma como aquele 
órgão conduziu a resposta do pedido de acesso à informação a ele realizado. Caso a pesquisa fosse 
feita diretamente nos órgãos poderíamos chegar a outros resultados. Porém, como já discutido no 
Capítulo 2, conduzir a pesquisa por meio de pedidos de acesso à informação foi a única forma possível 
de se aproximar dos órgãos da PMSP e ter um feedback garantido. Reforça-se, assim, o valor do eSIC 
como importante canal de comunicação entre sociedade e governo, ao oferecer ao cidadão uma 
garantia de resposta legalmente atendida dentro de um prazo específico previsto. 
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gabinete entendia como sendo um arquivo em formato aberto e se o órgão forneceria 

os endereços próprios de cada base.  

Nas respostas, percebemos seis tipos de comportamentos diferentes: enquanto 

alguns órgãos possuem uma lista específica, com metadados de suas bases e urls 

próprias, acompanhando o número de bases que estão em formato aberto ou fechado 

de forma adequada, outros órgãos sequer se preocuparam em responder as 

informações solicitadas. Nesse sentido, conforme indicado na Tabela 1, percebemos 

que a maioria dos órgãos da PMSP (65,4%) enviaram respostas que não 

possibilitavam ter acesso imediato às informações solicitadas (categorias 4 a 6).   

Tabela 1 - Análise das respostas sobre o número de bases disponíveis em formatos abertos (maio/19) 

CAT DESCRIÇÃO SECRETARIAS QUANT % 

1 

Secretarias que disponibilizaram uma relação 
detalhada de cada uma das bases, deixando claro 
que aquela base estava ou não em formato aberto. 

SEME; SMDHC; CGM; 
SME 

4 15,4% 

2 
Secretarias que passaram links do portal de dados 
abertos ou do CMBD, informando como acessar as 
bases relativas ao próprio órgão 

SMG; SMADS 2 7,7% 

3 

Secretarias que passaram links do portal de dados 
abertos ou do CMBD, sem especificar como acessar 
as bases relativas ao próprio órgão (porém, com 
dados do órgão nos links) 

SEHAB; SMDU; SMSU 3 11,5% 

4 

Secretarias que disponibilizaram uma relação das 
bases que possuíam enviando links de acesso a 
cada uma delas, sem, contudo, informar claramente 
se aquelas bases estavam ou não disponibilizadas 
em formato aberto, ou informando que estava em 
formato aberto, porém não estava 

SMPED; SF; SGM; PGM; 
SMIT; SEL 

6 23,1% 

5 

Informações amplas, sem possibilidade de 
verificação, ou erradas 

SMDET; SMSUB; SMC; 
SERS; SECOM; SMTUR; 
SIURB; SMT; SMJ 

9 34,6% 

6 Ausência de resposta SMS; SVMA 2 7,7% 

TOTAL 26 100,0% 

Fonte: autoria própria 

b) Pergunta 2: Qual o percentual de bases de dados do órgão que, hoje, estão 

disponibilizadas em formato aberto? 

A avaliação das respostas para essa pergunta também não diz respeito ao percentual, 

em si e, portanto, não será feito aqui uma análise de qual órgão está com maior 

percentual de publicação de suas bases em formato aberto e qual está com o 
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percentual mais baixo. O que buscávamos era saber como os órgãos tinham se 

adequado a uma meta de abertura de bases de dados determinada em termos 

percentuais e como eles traduziam, inclusive, a impossibilidade de se ter tal 

informação. 

Os comportamentos notados em relação a essa pergunta foram categorizados em 

cinco diferentes tipos, os quais podem ser descritos da seguinte forma: respostas 

transparentes e apropriadas (categorias 1 e 2); respostas indicando desconhecimento 

sobre a temática ou simplificações de suas complexidades (categoria 3); ausência de 

respostas (categorias 4 e 5). Nesse sentido, a maioria dos órgãos da PMSP (65,40%) 

não ofereceu uma resposta apropriada à questão.. 

Tabela 2 - Análise das respostas sobre o percentual de bases disponíveis em formatos abertos (maio/19) 

CAT DESCRIÇÃO SECRETARIAS NÚMERO % 

1 Informação do percentual baseando-se 
em evidências verificáveis 

CGM; SMADS; SEME 3 11,5% 

2 Informe de que não possuía os dados, 
explicando os motivos 

SMIT; SGM; SF; SMC; 
SMSUB; SME  

6 23,1% 

3 Resposta com um percentual definido, 
porém sem possibilidade de 
comprovação de sua veracidade ou sem 
pertinência 

SMJ; SMTUR; SECOM; 
SERS; SMPED;  
SMDHC; SMDET 

7 26,9% 

4 Ausência de resposta ao pedido ou 
informações sem pertinência 

SEL; SMSU; SMT; 
SIURB; PGM; SMDU; 
SEHAB; SMG  

8 30,8% 

5 Ausência de resposta ao pedido SVMA; SMS 2 7,7% 

TOTAL 26 100,0% 

Fonte: autoria própria 

c) Pergunta 3: O órgão possui um plano de abertura de bases de dados? Se sim, 

favor disponibilizar o plano anexado na resposta 

Nesta pergunta, verificou-se que a única secretaria da Prefeitura Municipal de São 

Paulo que hoje possui um Plano de Abertura de Bases de Dados é a Secretaria 

Municipal de Educação, inclusive informando que o primeiro plano já se encontra em 

processo de revisão. Conforme o próprio órgão, 
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Com vistas a não apenas disponibilizar mecanismos de controle social sobre 
o poder público, como também fomentar a pesquisa acadêmica, a inovação 
tecnológica na gestão pública e a geração de novos negócios, a Secretaria 
Municipal de Educação de São Paulo elaborou seu primeiro Plano de 
Transparência Ativa e Dados Abertos há dois anos atrás, que buscou 
sistematizar sua Política de Transparência Ativa e Dados Abertos “Pátio 
Digital”, lançada em 2017. Até o final do 1º semestre de 2019 será 
disponibilizado no site do Pátio Digital o Plano de Transparência Ativa e Dados 
Abertos relativo ao período 2019-2020, contendo as periodicidades de 
atualização previstas para cada conjunto de dados e as novas previsões de 
abertura de dados a serem disponibilizados até dezembro do próximo ano. 
(resposta ao pedido de acesso à informação nº 38405) 

Em relação aos demais órgãos notou-se que houve três tipos de comportamentos: 

respostas afirmando, de forma clara, que não possuíam um plano de abertura de 

bases de dados (38,5%); ausências de resposta à pergunta (50%); e ausências de 

resposta ao pedido de acesso à informação (7,7%).  

Tabela 3 - Análise das respostas sobre a existência de um Plano Setorial de Abertura de Bases de Dados 
(maio/19) 

CAT DESCRIÇÃO SECRETARIAS NÚMERO % 

1 Possui, informando o link SME 1 3,8% 

2 Não possui, deixando isso claro na 
resposta 

SEME; SMDHC; 
SMADS; SMSUB; 
SMPED; SMSU; SMIT; 
SMTUR; PGM; SGM; 

10 38,5% 

3 Ausência de resposta ao pedido ou 
informações sem pertinência 

SMG; SMDET; SEHAB; 
SMDU; SMC; SF; SMT; 
SMJ; SEL; SIURB; 
CGM; SECOM; SERS 

13 50,0% 

4 Ausência de resposta ao pedido SMS; SVMA 2 7,7% 
  

TOTAL 26 100,0% 

Fonte: autoria própria 

d) Pergunta 4: Quais as ações foram feitas pelo órgão para cumprimento da Lei 

supramencionada e para o cumprimento da Meta 49 do Plano de Metas 2017-2020, 

em vigor até a publicação da revisão do plano pelo atual prefeito? 

O objetivo da pergunta era identificar quais as ações intraorganizacionais foram 

desenvolvidas pelo órgão do período de publicação da Lei Municipal nº 16.051/2014 

até a presente data, inclusive relacionada às ações feitas para o cumprimento da meta 

de abertura de dados.  
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No entanto, houve um desvio em relação à essa pergunta pois a própria CGM, 

responsável pela gestão do eSIC-SP, orientou os órgãos para responderem à 

pergunta de forma a invocarem que as ações relativas à meta deveriam ser 

perguntadas diretamente àquele órgão. Com essa orientação, o que se viu é que a 

maioria dos órgãos se abstiveram de responder quais foram as ações desenvolvidas 

internamente para abrirem as suas próprias bases, algo que consideramos como 

bastante equivocado pois, mesmo estando a meta sob coordenação da CGM-SP, a 

responsabilidade pelo cumprimento da legislação municipal que determina a 

divulgação ativa das informações públicas é do próprio órgão, não da Controladoria. 

Na resposta oferecida pela Secretaria do Governo Municipal, fica clara essa confusão,  

já que o órgão afirma que “conforme alinhamento junto à Controladoria Geral do 

Município, solicitamos que informações adicionais referentes às ações para a 

realização da Meta 49 do Programa de Metas 2017-2020 sejam encaminhadas àquele 

órgão” (Resposta ao pedido de acesso à informação nº 38397). 

Tabela 4 - Análise das respostas sobre as ações desenvolvidas pelas secretarias da PMSP para abrirem 
suas bases de dados (maio/19) 

CAT DESCRIÇÃO SECRETARIAS NÚMERO % 

1 Informou ações realizadas internamente 
pertinentes com a abertura de bases de 
dados 

SME; SEME; SMDHC 3 11,5% 

2 Não informou as ações realizadas, 
citando a CGM 

SMDET; SMADS; 
SMSUB1; SMPED; 
SMC1; SMJ; SEL; SMIT; 
SMTUR; SGM; SGM; SF 

12 46,2% 

3 Ausência de resposta ao pedido ou 
informações sem pertinência 

SEHAB; SMDU; SMSU; 
SMT; SIURB; CGM; 
PGM; SECOM; SRES 

9 34,6% 

4 Ausência de resposta ao pedido SMS; SVMA 2 7,7% 

TOTAL 26 100,0% 

1 Relataram a existência de projetos de disponibilização de dados em formato aberto, porém 
informaram que, por estar em fase de negociação interna, não poderiam informar. 

Fonte: autoria própria 

Como respostas de ações que estão sendo tomadas para abrirem as bases de dados 

internas, podemos ver aquelas dadas SME, pela SEME e pela SMDHC. Enquanto 

essa última secretaria informou que havia constituído um Grupo de Trabalho para 

‘regularizar a publicização de informações e atualização do site, não somente 
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circunscrito a bases de dados”, as outras duas foram bem mais extensas em relação 

às ações tomadas, como se vê nesta resposta fornecida pela SME: 

Por meio da Portaria SME nº 3.786 de 17 de abril de 2017 
(http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-de-
educacao-sme-3786-de-17-de-abril-de-2017 ), a Secretaria Municipal de 
Educação instituiu sua Política de Governo Aberto – Pátio Digital e determinou 
a “implementação do Plano Anual de Transparência Ativa e Dados Abertos da 
Secretaria Municipal de Educação” (artigo 4º, inciso I, alínea a).  
Desde então, houve esforços da Pasta no sentido de implementar ferramentas 
de gestão de dados até então inexistentes, de forma a extrair, organizar e 
tratar as informações dos diferentes sistemas com integridade para 
publicização e também para uso interno. À medida que este processo é 
concluído, as bases de dados são disponibilizadas no Portal de Dados Abertos 
da Prefeitura Municipal de São Paulo (http://dados.prefeitura.sp.gov.br).  
Conforme a resposta à pergunta 1 de seu protocolo, neste repositório de 
dados do município já foram disponibilizados 31 conjuntos de bases de dados, 
incluindo microdados em extensa série histórica, inéditos e muito solicitados 
pelo público em geral, relativos às matrículas da RME e às informações sobre 
perfil e atribuições de aulas dos professores.  
Em 2019, novo Plano de Transparência Ativa será tornado público. A 
Secretaria Municipal de Educação também é membro do Comitê 
Intersecretarial de Governo Aberto da Prefeitura e responsável por um dos 
compromissos do 2º Plano de Governo Aberto da Cidade de São Paulo, no 
âmbito da participação do Município na Open Government Partnership, por 
meio do qual promoverá a abertura de informações sobre o seu orçamento em 
formato amigável (linguagem cidadã) e ações de promoção da cultura de 
Governo Aberto com as escolas e sociedade civil 
(https://www.opengovpartnership.org/commitment/04-education). 
Para mais informações sobre a iniciativa de Governo Aberto da SME, acesse: 
http://patiodigital.prefeitura.sp.gov.br/. (resposta ao pedido de acesso à 
informação nº 38.405) 

E como se nota nesta resposta dada pela SEME: 

Além do mapeamento das bases de dados, da atualização dos conjuntos de 
dados já disponíveis, e dos esforços pela superação de entraves tecnológicos 
para acompanhamento e abertura das demais bases, a SEME tem buscado 
também se adequar ao disposto na Portaria Intersecretarial 
n.03/2014/CGM/SECOM/SMDHC/SEMPLA, que estabelece um rol mínimo de 
informações a serem disponibilizadas nos sites de todos os órgãos e 
entidades da Administração Municipal (por meio dos botões “acesso à 
informação” e “participação social”).  
Assim, apesar da inexistência de um plano de abertura de bases de dados 
institucionalizado, esclarecemos que a SEME tem se organizado internamente 
para atender à Lei Municipal 16.051/2014 supracitada, buscando se adequar 
aos requisitos de transparência ativa, mesmo que inicialmente as informações 
não estejam ainda em formato aberto. Isto tem sido feito por meio da 
designação de servidores para tarefas específicas relativas à manutenção da 
transparência, participação em cursos e eventos na Controladoria Geral do 
Município, sensibilização dos responsáveis pelos departamentos, entre outras 
ações. Ressaltamos também que a Política Municipal de Transparência e 
Dados Abertos – PMTDA está ainda em processo de institucionalização, sob 
comando da Controladoria Geral do Município, órgão responsável pela Meta 
49, agora substituída pelo Objetivo Estratégico 34 (Fortalecer o Governo 

http://patiodigital.prefeitura.sp.gov.br/
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Aberto na Cidade) no âmbito da Revisão Programática do Programa de Metas 
2017-2020. (resposta ao pedido de acesso à informação nº 38392) 

O que essas duas respostas demonstram é que, havendo uma preocupação interna 

diretamente focada para a abertura de dados governamentais, os órgãos municipais 

começam a agir em direção à organização dos setores e melhor condução desses 

processos. Tanto é que se olharmos para todas as tabelas apresentadas nesta seção, 

baseando nas respostas fornecidas pelos gabinetes aos pedidos de acesso à 

informação, veremos que tanto a SME quanto a SEME estiveram sempre nas 

categorias consideradas como sendo as de respostas mais apropriadas. 
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6 A ABERTURA DA BASE DE DADOS DO SISTEMA ELETRÔNICO DE 

INFORMAÇÃO AO CIDADÃO 

A abertura da base de dados do Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão - eSIC-

SP foi um processo conduzido de forma intrasetorial pela Coordenadoria de 

Promoção da Integridade da Controladoria Geral do Município - COPI-CGM. Na 

análise deste processo, contamos com os depoimentos de seis pessoas que 

participaram diretamente do processo, além da leitura dos relatórios anuais e das 

notícias publicadas pelo órgão. 

6.1 Descrição do processo de abertura da base do eSIC-SP 

O Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão da Prefeitura Municipal de São Paulo 

– eSIC-SP foi implementado logo após a regulamentação da Lei de Acesso à 

Informação no âmbito municipal, no final de 2012. Objetivando possibilitar o 

cumprimento das normativas da LAI em relação à transparência passiva, a 

“ferramenta centraliza o atendimento on-line, organiza os pedidos de informação e 

garante o envio das requisições aos órgãos competentes.” (CGM-SP, 2013a, p. 4).  

Para solicitar um pedido de acesso à informação por meio eletrônico é necessário 

realizar um cadastro no sistema informando alguns dados básicos tais como nome, 

e-mail e algum documento de identificação. Em seguida, é possível escolher o órgão 

para o qual o pedido será enviado. Após a resposta inicial oferecida pelo órgão, é 

possível recorrer a três outras instâncias (autoridade máxima do órgão, CGM-SP e 

CMAI). Todos os cadastros e todas as movimentações de cada pedido são 

registrados no sistema, formando uma base de dados hospedada na Prodam em 

formato Microsoft Access. 

A gestão do sistema é realizada pela Diretoria de Transparência Passiva – DTP-OGM, 

departamento atualmente integrado à Ouvidoria Geral do Município, parte da 

estrutura da Controladoria-Geral do Município. Para ter acesso à base de dados, o 

órgão solicita a base bruta à Prodam, e ao recebe-la,  realiza dois tratamentos iniciais: 

a conversão das bases de dados em uma única planilha e a anonimização dos dados 

contidos na planilha, feita manualmente por meio de um processo de leitura de todos 

os pedidos realizados e de todas as respostas dadas pelos órgãos da Administração 

Direta e Indireta do município.  
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Após essa estruturação prévia e a anonimização, o arquivo é enviado para a Diretoria 

de Transparência Ativa – DTA-COPI, departamento da Coordenadoria de Promoção 

de Integridade da Controladoria Geral do Município, responsável pela publicação da 

base de dados no Portal de Dados Abertos.  

A abertura da base do eSIC-SP, portanto, envolve ao menos três redes: a rede de 

entrada de pedidos, a rede de respostas aos pedidos e a rede de abertura dos dados, 

seguindo um fluxo conforme a Figura 11. 

Figura 11 - Redes em torno da abertura da base do eSIC-SP 

  

Fonte: autoria própria 

Além dessas três redes identificadas, a base denominada como Pedidos 

Respondidos é utilizada nas capacitações que a Controladoria realiza junto aos 

demais órgãos da prefeitura e nas oficinas realizadas com a sociedade, nas oficinas 

promovidas pelos Agentes de Governo Aberto (programa coordenado pela 
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Supervisão de Assuntos para o Governo Aberto) e, no âmbito da sociedade civil 

organizada, a base ainda é utilizada como uma das bases que alimentam a iniciativa 

Achados e Pedidos44, plataforma que reúne pedidos de acessos à informação pública 

e as respectivas respostas dadas por diferentes órgãos governamentais brasileiros. 

A disponibilização das perguntas e das respostas aos pedidos de acesso à 

informação pode ser traduzida como uma “ideia de disponibilizar todos os pedidos de 

acesso à informação feitos e transformar em ativo aquilo que vem no passivo” (eSIC-

SP, D305:1), sendo que seu principal objetivo era “transformar os pedidos para que 

as pessoas pudessem buscar o que já foi feito, que tipo de resposta foi dada, para 

que os órgãos também pudessem olhar a qualidade das suas respostas, enfim, 

pudesse fazer pesquisas em cima dela.” (eSIC-SP, D305: 4).   

A abertura das bases de dados do eSIC-SP se inseriu dentro de um contexto de 

desenvolvimento de uma série de ações de aprimoramento da transparência e do 

acesso à informação buscadas pela COPI-CGM em seu primeiro ano de 

funcionamento (eSIC-SP, D305: 2). Conforme uma das pessoas entrevistadas: 

acho que desde que a gente se  entendia como COPI já se tinha essa vontade, 
porque na realidade a COPI ela veio depois  do e-SIC, o e-SIC nasceu, a COPI 
estruturada nasceu depois do e-SIC. Então a gente sempre teve essa ideia de 
disponibilizar, [a coordenação da COPI-CGM] tensionava muito isso, para a 
gente  disponibilizar esses dados. (eSIC-SP, D306:31) 

A disponibilização era vista como prática necessária até mesmo para entender as 

problemáticas por trás dos processos de aberturas, como se nota neste trecho: 

sempre foi uma vontade nossa, porque a gente, como Controladoria, se 
cobrava. Porque, assim, a única base que a gente tinha nossa era o e-SIC, 
que era a transparência. E a gente fazia um tensionamento muito grande para 
abrir as bases de dados e a nossa própria a gente não conseguia. A gente 
tinha isso como problemática. (eSIC-SP, D306-22) 

Em um vídeo de uma edição do Café Hacker focada no aprimoramento do eSIC-SP, 

realizado pela Coordenadoria de Promoção da Integridade em setembro de 2013, foi 

possível detectar que, inicialmente, havia a previsão de um novo módulo no sistema 

                                            

 

44 http://www.achadosepedidos.org.br/. Acesso em 17-05-2019. 

http://www.achadosepedidos.org.br/
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eSIC-SP no qual a abertura da base de dados seria realizada de forma automatizada. 

Conforme a coordenadora da COPI-CGM na época,  

Tem outros pontos de desafios que estão aqui na apresentação, mas desses 
eu só queria destacar o novo módulo ‘Banco de Conhecimento’, que também 
está sendo pensado como uma possibilidade de implantação, que é os 
pedidos ficarem catalogados e abertos para consulta. Na verdade, assim, 
todas as respostas que a prefeitura der, vão ser divulgadas. Os pedidos, as 
perguntas, podem ser divulgadas ou não, se a pessoa autorizar e, enfim, o 
nome da pessoa nunca será divulgado. (CGM-SP, 2013b)   

No entanto, esse módulo nunca foi implementado. Conforme uma das pessoas 

entrevistadas, as dificuldades impostas pela empresa municipal de tecnologia foram 

determinantes para se buscar formas alternativas para a abertura das bases de dados 

do eSIC-SP, conforme se observa neste trecho: 

A gente pediu a exportação dessas bases. Na verdade, com a Prodam, a 
gente conversou bastante para eles fazerem essa ferramenta de exportação 
desses dados, de divulgação desses dados, mas eles encontraram uma 
resistência enorme para divulgar esses dados, para fazer isso. Tanto pelo 
tempo de desenvolvimento que eles queriam fazer, com o complicador de que 
eles achavam que não dava para fazer essa divulgação assim. (eSIC, D306:2) 

Com a impossibilidade de se trabalhar com o módulo originalmente previsto, portanto, 

os servidores da COPI-CGM buscaram outras possibilidades de abertura da base, 

estando aí o primeiro desvio detectado em relação ao processo.  

Conforme os relatos das pessoas entrevistadas, quando a Diretoria de Transparência 

Passiva foi transferida da Ouvidoria Geral do Município para a Coordenadoria de 

Promoção da Integridade, a Diretoria de Transparência Ativa começou a desenvolver 

novos indicadores para serem inseridos no Relatório Anual da Lei de Acesso à 

Informação.  

Ao manipularem as bases de dados brutas para a produção dos indicadores, os 

servidores da Diretoria de Transparência Ativa perceberam a oportunidade de 

fazerem um processo de abertura manual, formulando a ideia de disponibilizar não 

somente as informações mais solicitadas, mas de disponibilizar todas as bases de 

dados, pois esta já estava estruturada em um único arquivo (eSIC-SP, D303: 9). 
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A primeira questão técnica enfrentada pelos servidores que manipulavam a base 

estava relacionada à forma como a base bruta era disponibilizada pela Prodam, um 

banco de bases de dados em formato MSAccess. Conforme um dos entrevistados, 

a gente decidiu fazer uma coisa bem simples. A base é nossa, então (...) a 
gente pediu a base de dados da Prodam como um todo, a gente pediu a 
exportação da base de dados. E aí, a partir da exportação dessa base de 
dados, a gente tentou entender o que era a base de dados, porque eles não 
passaram a coisa muito mastigada. Eles falaram assim “ok, a gente vai passar 
para vocês, mas essa aqui é a base, tabela tal, tabela tal, tabela tal.”. Então a 
gente teve um trabalho ali de tentar tratar esses dados de uma forma que a 
solicitação ficava numa tabela, a resposta ficava em uma outra tabela, a 
réplica ficava em uma outra tabela. Enfim, a gente  teve que fazer o 
relacionamento dessas tabelas, de uma forma que ficasse lógica, que se  
conseguissem encontrar esses dados de uma forma ali. (eSIC-SP, D306: 6)  

A rotina para a abertura das bases de dados, portanto, precisou incluir também um 

processo de manejo dos arquivos para que as diferentes bases de dados do sistema  

fossem reunidas em um único arquivo, processo descrito da seguinte forma: 

tecnicamente, a PRODAM tira a base bruta e joga para a gente. Então 
precisava fazer também um trabalho de deixar essa base um pouco mais 
legível, pois são várias tabelas. Eles mandam o arquivo de uma forma mais 
bruta para a gente. Para deixar mais bonitinha, assim, tipo, vai: número do 
pedido, número do protocolo, número do solicitante, precisava mexer com 
algumas macros, uma parte mais técnica da informática para ter isso de uma 
forma mais legível. (eSIC-SP, D302: 4) 

Dentro da estrutura do setor público, como nem todos os órgãos têm pessoas com 

conhecimento de informática mais avançados, essa rotina, que à primeira vista parece 

ser simples, na verdade, acaba sendo um desafio a mais para ser enfrentado, como 

se nota neste trecho: 

tanto é que tinha uma pessoa lá que trabalha com isso fazendo esta parte, 
mas, assim, seria fora até do escopo do setor. É que tem uma pessoa, duas, 
na verdade, que sabiam essa parte da informática, então elas faziam essa 
automatização. Mas sem essas pessoas, por exemplo, elas deixando algum 
código, algum procedimento, é difícil alguém leigo fazer a parte da informática. 
É um processo bem complicadinho. São várias tabelas para poder mexer, 
você precisa ter essa noção do Access, pois ele vem em Access. Para 
transformar isso no Excel é puxado. (eSIC-SP: D302: 7) 

Outra questão técnica enfrentada se relacionava com a questão da anonimização das 

informações contidas nas bases de dados pois, conforme a percepção de uma das 
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pessoas entrevistadas, “não tinha ali dados sensíveis a ponto de que não pudessem 

ser tratados e divulgados, sendo que era uma fonte riquíssima para que as pessoas 

pudessem estudar” (eSIC-SP, D303: 1). Esta operação de anonimização foi feita de 

forma coletiva por todos os servidores públicos da COPI-CGM, conforme se nota 

neste depoimento: 

A gente se reuniu  numa força tarefa, fez a revisão dos pedidos de acesso à 
informação, todos os servidores sentaram lá numa planilha de Excel, com uma 
dupla checagem para anonimizar os pedidos, em um esforço que a própria 
CGU, quando disponibiliza os dados, os pedidos de  acesso à informação, não 
repete esse cuidado, ela divulga as informações pessoais, CPF, RG do 
solicitante, que no nosso entendimento na época era bastante temerário. 
Informações pessoais solicitadas, é delicado. E aí a gente anonimizava, 
anonimizou, foi um trabalho longo, foram algumas semanas de trabalho. Mas, 
assim, teve um resultado gratificante. (eSIC-SP: D301: 1) 

Ao final, constatou-se que o processo de anonimização é relativamente simples, 

apesar de trabalhoso, sendo que a experiência interna serviu de exemplo para que a 

própria COPI-CGM posteriormente oferecesse treinamentos e orientações aos 

demais órgãos da PMSP em relação aos processos de anonimização de outras bases 

de dados, como pode ser visualizado neste trecho: 

a gente falava sobre a anonimização que a gente fazia nas bases de dados lá 
dos Pedidos Respondidos, por exemplo, ou quando você tem um documento, 
aí você ou borra com preto, ou põe uma tarja, ou bota XXXXX. Então a gente 
falava dessas práticas para você esconder o que é sigiloso, ou sensível. 
(eSIC-SP, D302: 1) 

Terminados esses processos de estruturação do banco de dados e de anonimização 

do seu conteúdo, a  base de dados do eSIC-SP foi disponibilizada no Portal de 

Transparência em dois formatos: um proprietário (XLS) e um aberto (CSV) 45. 

Conforme uma das pessoas entrevistadas, essa opção de disponibilização em dois 

formatos se deu para que as pessoas que não soubessem manipular arquivos no 

formato CSV tivessem uma opção que lhes parecessem mais familiar.  

Adicionalmente, a abertura da base de dados do eSIC-SP contou também com o 

lançamento de uma plataforma online em que era possível realizar buscas por 

                                            

 

45 http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/acesso-a-informacao/Paginas/Pedidos-Respondidos.aspx. 
Acesso em 16-04-2019. 

http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/acesso-a-informacao/Paginas/Pedidos-Respondidos.aspx
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palavras-chaves e filtragem dos pedidos por órgão e por período (CGM-SP, 2016, p. 

9).  

Um detalhe importante é que essa plataforma foi construída a partir do código-fonte 

de um outro projeto de abertura de dados que havia sido lançado anteriormente, o 

Diário Livre, que será o objeto do próximo estudo de caso. Como todo o projeto do 

estava disponível na plataforma GitHub, a coordenadora da COPI-CGM na época 

aproveitou os códigos da plataforma do Diário Livre e construiu a plataforma dos 

Pedidos Respondidos em cima da programação previamente disponibilizada48.  

Observando o histórico de movimentações na elaboração da plataforma Pedidos 

Respondidos! (Figura 12), percebe-se as vantagens de se trabalhar com uma 

programação aberta e em uma plataforma que permite a colaboração de terceiros 

dentro de um projeto, inclusive para sua documentação e posterior análise.  

Figura 12 - Histórico de movimentações na elaboração da plataforma Pedidos Respondidos! 

 

Fonte: https://github.com/prefeiturasp/pedidorespondido/graphs/contributors 

Conforme as informações encontradas, o projeto teve a colaboração direta de quatro 

usuários, dois deles envolvidos numa fase anterior à criação da plataforma (final de 

2015 e início de 2016), duas outras pessoas envolvidas diretamente no projeto da 

                                            

 

48 A plataforma foi descontinuada posteriormente, porém é possível encontrar toda a sua 
documentação em um repositório virtual hospedado no GitHub, no seguinte endereço: 
https://github.com/prefeiturasp/pedidorespondido. Acesso em 16-04-2019. 

https://github.com/prefeiturasp/pedidorespondido/graphs/contributors
https://github.com/prefeiturasp/pedidorespondido
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Plataforma (meses de setembro e outubro de 2016). Percebemos também que, após 

o lançamento da plataforma, houve uma contribuição de um usuário não envolvido 

diretamente no projeto, sugerindo consertar o endereço da plataforma na 

documentação do projeto51. Vimos ainda que, além destes atores, outros quatro 

acompanham o projeto ainda hoje52. A rede, portanto, ampliou-se voluntariamente, 

mesmo que em um grau ainda bem restrito. 

Em abril de 2016, um novo projeto relacionado ao sistema de busca foi desenvolvido 

por um dos colaboradores. Desta vez, informando que a plataforma ficaria 

indisponível (Figura 13). Explicando os motivos desta descontinuidade, uma das 

pessoas entrevistadas observou que o sistema de busca foi desenvolvido a partir do 

esforço pessoal da Coordenadora de Promoção de Integridade à época. Como o 

projeto não foi incorporado pela PMSP, o site foi posteriormente descontinuado.  

Figura 13 - Resultado do código-fonte informando sobre a indisponibilidade do sistema de busca 

   

Fonte: https://github.com/tiagofassoni/pedidorespondido_foradoar/blob/master/index.html 

 

Após a abertura das bases de dados do eSIC-SP, foi necessário criar uma rotina de 

atualização e manutenção constante das bases. Desta forma, trimestralmente, o 

arquivo com os dados brutos é enviado pela Prodam aos gestores do eSIC-SP, para 

então ser reestruturado, anonimizado e disponibilizado ao público. Além disso, com a 

criação do Portal de Dados Abertos, os arquivos passaram a ser disponibilizados na 

nova plataforma56.  

                                            

 

51 https://github.com/prefeiturasp/pedidorespondido/issues. Acesso em 16-04-2019. 
52 https://github.com/prefeiturasp/pedidorespondido/watchers. Acesso em 16-04-2019. 
56 http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/pedidos-de-informacao-protocolados-a-prefeitura-via-e-
sic1 . Acesso em 16-04-2019. 

https://github.com/tiagofassoni/pedidorespondido_foradoar/blob/master/index.html
https://github.com/prefeiturasp/pedidorespondido/issues
https://github.com/prefeiturasp/pedidorespondido/watchers
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/pedidos-de-informacao-protocolados-a-prefeitura-via-e-sic1
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/pedidos-de-informacao-protocolados-a-prefeitura-via-e-sic1
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Atualmente, um dos principais desafios para a manutenção do processo de abertura 

continua sendo a sua anonimização. Esse processo era totalmente realizado pelos 

servidores da Diretoria de Transparência Ativa, mas após o retorno da Diretoria de 

Transparência Passiva para a Ouvidoria Geral do Município, o processo de 

estruturação da base bruta, de anonimização da base estruturada e de anonimização 

dos anexos passaram a ser rotinas atribuídas aos servidores da transparência 

passiva. Como fluxo de trabalho, quando esse processo é concluído, o arquivo é 

enviado para a Transparência Ativa para disponibilização no repositório do Portal de 

Dados Abertos. 

Constatamos que o processo de anonimização manual não é passível de erros, já 

havendo casos de disponibilização de dados pessoais (eSIC-SP, D303: 27). Para 

amenizar essa situação, há, atualmente, um aviso informando que se alguma 

informação pessoal for encontrada nas bases disponibilizadas, pode-se comunicar 

diretamente com a Ouvidoria Geral do Município para que tais informações sejam 

imediatamente retiradas da base.  

Quando são encaminhados anexos junto às respostas, faz-se necessário realizar um 

processo de anonimização do arquivo anexado antes da sua disponibilização. 

Quando se trabalha com os anexos, vimos que o processo de anonimização tem suas 

particularidades e complexifica ainda mais um pouco o processo, como é possível 

observar neste relato: 

os anexos quem tratou foi a própria transparência [passiva], porque os anexos 
foram um pouco mais complicados. Porque tinha PDF, XLS, enfim. Os que 
eram PDF a gente tinha que baixar como imagem, tratar como imagem e 
salvar como imagem de novo, para que a pessoa não pudesse, se ela abrir 
com o mesmo programa do PDF, tirar a tarja que ele tinha colocado para saber 
o que tinha ali embaixo. Então esses davam mais trabalho, mas a gente 
também divulgava os anexados, que era os que acompanhavam os pedidos 
de acesso. Naquela época, não tinha nem muito anexado. Então não foi tanto 
trabalho fazer dessa forma a divulgação dos anexados. (eSIC-SP, D303: 20) 

Atualmente, grande parte dos anexos das respostas aos pedidos estão disponíveis 

no Portal de Dados Abertos, porém em alguns casos ainda é necessário fazer uma 

solicitação do anexo por e-mail à Diretoria de Transparência Passiva pois, conforme 

a própria CGM (2018b, p. 4), “A disponibilização dos anexos tem sido realizada de 
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forma gradativa em virtude, dentre outros fatores, da necessidade de adequação à 

Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018).”57.  

Esses processos de estruturação e anonimização das bases dos pedidos respondidos 

podem levar a atrasos nas suas atualizações. Antes do lançamento da base de dados,  

a atualização havia sido prevista para ser realizada a cada dois meses (CGM-SP, 

2015b). Posteriormente, essa atualização passou a ser realizada de três em três 

meses (CGM-SP, 2016, p. 9). Conforme uma das pessoas entrevistadas,  

E aí, a gente manteve um fluxo de rotina que, inicialmente, era para ser a cada 
três meses, se eu não me engano, só que a gente nunca conseguiu fazer esse 
trabalho em três meses. Depois, a gente acabou fazendo em cada seis. Mas 
essa tarefa era manual e era uma dificuldade enorme em transformar ela em 
automatizada. (eSIC-SP, D303: 22) 

Uma das formas de diminuir o trabalho de anonimização realizado internamente é por 

meio do treinamento dos servidores que alimentam as respostas aos pedidos no 

sistema eSIC-SP, contudo, apesar da Diretoria de Transparência Passiva oferecer 

treinamentos contínuos aos demais servidores da PMSP, é comum encontrar 

respostas bem diferentes das orientações feitas.  

Um dos objetivos da disponibilização da base de dados era agilizar o processo de 

obtenção de informações já perguntadas anteriormente por outras pessoas (CGM-

SP, 2015b). Como resultados alcançados, a CGM afirma que a abertura da base 

contribuiu para o “empoderamento dos cidadãos acerca das tecnologias disponíveis 

para acesso à informação e como utilizá-la”, além de “estimular a capacitação dos 

servidores que lidam diretamente ou indiretamente com transparência no município, 

uma vez que é possível consultar experiências positivas e negativas no atendimento 

aos pedidos de acesso à informação” (CGM-SP, 2016).  

Para as actantes entrevistadas, a abertura das bases de dados do eSIC-SP trouxe  

resultados envolvendo tanto questões internas, quanto junto aos demais órgãos da 

prefeitura e à sociedade civil, conforme se segue: 

• Aproximou as rotinas de trabalho entre a Diretoria de Transparência Passiva e 

a Diretoria de Transparência Ativa no período em que estavam trabalhando 

juntas na Coordenadoria de Promoção da Integridade (eSIC-SP, D303: 18); 
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• Possibilitou à própria Coordenadoria de Promoção da Integridade adquirir um 

conhecimento prático de processos de anonimização e de estruturação de 

bases de dados, utilizando a experiência como insumo nas oficinas oferecidas 

aos demais órgãos da prefeitura (eSIC-SP, D306: 6); 

• Aprimorou as respostas dadas pelos órgãos, uma vez que os servidores 

responsáveis pelas respostas sabem que, posteriormente, a base estará 

disponibilizada para consulta (eSIC-SP, D302: 4); 

• Forneceu aos servidores públicos da PMSP uma base histórica para 

consultarem as respostas já oferecidas por todos os órgãos da Administração 

Pública desde 2012, possibilitando conhecerem projetos e programas cujas 

informações não estão mais disponíveis ativamente (eSIC-SP, D303:31); 

• Agilizou o processo de obtenção de informações já respondidas anteriormente 

(eSIC-SP, D301: 3); 

• Disseminou a experiência do governo local para o governo federal, pois 

influenciou a mesma ação de disponibilização na Controladoria Geral da União 

(eSIC-SP, D305: 13); 

• Facilitou a consolidação de projeto semelhante desenvolvido pela sociedade 

civil organizada (Achados e Pedidos), envolvendo todos os órgãos 

governamentais brasileiros (eSIC-SP, D305:8) 

6.2 Principais eventos relacionados com a abertura da base do eSIC-SP 

Os principais eventos relacionados para a abertura da base de dados dos pedidos de 

acesso à informação do eSIC-SP encontram-se no Quadro 9. Como pode ser 

observado, eventos que aparentemente não se relacionam com processos de 

abertura de bases de dados, como a solicitação de melhorias do eSIC-SP, solicitando 

um banco de dados para extração das informações que compunham indicadores 

utilizados nos relatórios anuais da LAI foi um dos fatores que são importantes no 

processo. Observamos, ainda, que a manutenção de uma base de dados é contínua 

e, mesmo após o seu lançamento, faz-se necessário manter ações de manutenção 

constante.  
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Quadro 9 - Eventos-chave relacionados com a abertura da base de dados do eSIC-SP 

EVENTO-CHAVE DESCRIÇÃO 

2011  

Sanção da Lei Federal nº 12.527 Define-se a SEMPLA como responsável pela implementação 
da LAI no município. 

2012  

Solicitação do eSIC-SP à Prodam SEMPLA realiza, em maio, solicitação do sistema eSIC-SP 

Inauguração do eSIC-SP Primeira versão do sistema lançada em agosto 

Sanção do Decreto nº 53623/2012 Regulamentação da LAI no município. 

2013 

Sanção do Decreto nº 53.685/2013 Criação da figura do Controlador Geral do Município. 
Monitoramento da aplicação da LAI no município como 
atribuição do Controlador. 

Criação da Coordenação Geral do eSIC-SP 

Sanção da Lei nº 15.764/2013 Criação da Controladoria Geral do Município. 

Criação da Diretoria de Transparência Passiva junto à 
estrutura da Ouvidoria Geral do Munícipio, órgão da CGMSP. 

Coordenação Geral do eSIC-SP vincula-se à Diretoria de 
Transparência Passiva. 

Solicitação de melhorias ao eSIC-
SP junto à Prodam 

Solicitação de um banco de dados para extração de 
informações que sirvam de indicadores. 

Solicitação de redirecionamento de pedidos entre os órgãos 
da PMSP. 

2015  

Anúncio da abertura da base de 
dados 

Em setembro foi noticiada a abertura da base de dados no 
blog do Café Hacker. 

Abertura da base de dados Em outubro, em uma edição própria do Café Hacker, foi 
realizado o lançamento da plataforma Pedidos Respondidos!. 

Na ocasião, também se disponibilizou a base de dados. 

Disponibilização da base no Portal 
de Dados Abertos 

Em dezembro, criação do conjunto de dados ‘Pedidos de 
informação protocolados à Prefeitura via e-SIC’ no Portal de 
Dados Abertos. 

2016  

Retirada da plataforma Pedidos 
Respondidos!  

Provavelmente em abril, a plataforma de busca dos pedidos 
respondidos saiu do ar, ficando somente as bases 
disponíveis no Portal da Transparência e no Portal de Dados 
Abertos. 

Divulgação de informações técnicas 
sobre a base 

Disponibilizado o arquivo ‘Extração do relatório de pedidos 
atendidos: informações técnicas’ no Portal da Transparência. 

2018  

Reformulação da forma de 
disponibilização da base 

Em outubro, dividiu-se a base para tabelas por anos.  

Criou-se um campo com o código do órgão. 

Criou-se um campo com o código único de cada atendimento. 

Esclarecimentos adicionais Em dezembro, disponibilizou-se o documento ‘Entenda como 
as informações sobre os pedidos são disponibilizadas’, junto 
ao conjunto de dados no Portal de Dados Abertos. 

Fonte: Autoria própria 
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6.3 Os significados da abertura da base do eSIC-SP 

Nesta seção buscaremos entender os sentidos e o enquadramento da necessidade 

de abertura da base de dados do Sistema Eletrônico de Acesso à Informação do 

Município de São Paulo, como se deu a tradução da ideia para a prática, como foram 

atravessados os pontos de passagens obrigatórios e como se inscreveu o significado 

da abertura.  

6.3.1 Sentido e enquadramento da necessidade de abertura 

A demanda pela abertura da base eSIC-SP surgiu intraorganizacionalmente, como 

uma experiência de abertura interna reforçando a agenda de transparência da própria 

CGM-SP e oferecendo subsídios para a própria equipe em relação à coordenação da 

abertura das bases de outros órgãos.  

Sua abertura foi justificada como um projeto de inovação, inspirado tanto por 

demandas da sociedade civil (RETPS) quanto por questões principiológicas (tudo que 

é respondido pela passiva deveria servir de base para a transparência ativa).  

A informação da abertura foi divulgada nos eventos produzidos pela CGM-SP meses 

antes de sua realização, com duas intenções: para informar aos servidores que todas 

as suas respostas seriam amplamente divulgadas, estimulando melhorias nas 

respostas de pedidos de acesso à informação; para reforçar na sociedade o 

compromisso do órgão com a transparência.  

A ampla aceitação da abertura pela sociedade e por outros níveis de governo, é 

responsável por dirimir eventuais desmobilizações em relação ao processo de 

abertura. 

6.3.2 Tradução da ideia para a prática 

Buscou-se inicialmente fazer um módulo no próprio sistema eSIC-SP que permitisse 

a extração da base sem intermédios. No entanto, os custos e o tempo de formulação 

demandados pela empresa de tecnologia do município, assim como algumas 

restrições técnicas, impediram o avanço nesse sentido.  

Em seguida decidiu-se fazer o tratamento manual da base, solicitando a base de 

dados bruta à empresa de tecnologia, realizando sua estruturação por meio de 

macros (junção das diferentes bases em um único arquivo); alterando seu formato 

(de Access para Excel) e fazendo uma anonimização de todos os pedidos e de todas 
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as respostas (por meio de um trabalho colaborativo entre todos os servidores de um 

departamento).  

Disponibilizou-se as bases de dados em dois formatos diferentes (XLS e CSV) no 

Portal de Transparência e, posteriormente, no Portal de Dados Abertos. Também se 

criou uma plataforma que facilitava a consulta dos pedidos (por data realizada, por 

secretaria e por palavra-chave) mas a iniciativa foi descontinuada pois não foi 

internalizada pela PMSP. 

Paralelamente, realizou-se inscrições (oficinas, cartilhas, manuais, padronizações) 

para que a alimentação da base fosse realizada de forma a evitar anonimizações 

posteriores (contudo, insuficientes).  

Por fim, também foram estabelecidas novas rotinas operacionais e destacados 

servidores públicos para que a atualização periódica da base fosse realizada 

continuamente. 

6.3.3 Atravessando os pontos de passagens obrigatórios 

Foram detectados os seguintes pontos de passagem obrigatórios para a 

disponibilização da base: como atores humanos, requerentes, pontos focais do eSIC-

SP, DTP-OGM, DTA-COPI e Prodam; como atores não-humanos, sistema eSIC-SP, 

arquivos em MSAccess, processo de estruturação da base bruta, processo de 

anonimização da base estruturada, arquivos em CSV e Portal de Dados Abertos. 

Uma vez que o sistema eSIC-SP não foi reestruturado pela PRODAM para a 

disponibilização das bases de dados sem intermédios dos demais atores, o processo 

de abertura foi retraduzido para que todos os demais atores alterassem suas rotinas, 

possibilitando, assim, a abertura manual da base de dados.  

Na forma como hoje a base está sendo disponibilizada, o principal complicador é o 

seu processo de anonimização. Seu processo de estruturação também encontra 

algumas dificuldades, uma vez que nem sempre há técnicos especializados em DTP-

OGM para sua realização.  

Na entrada de insumos das bases atuam dois atores humanos: de um lado, os 

requerentes; de outro, os pontos focais dos órgãos da PMSP. Os pontos focais dos 

órgãos da PMSP são continuamente orientados por DTP-OGM para que não incluam 

dados pessoas em suas respostas. Porém, a alta rotatividade de servidores da Rede 

INFO Aberta e o descumprimento dos padrões de respostas sugeridos por DTP-OGM 
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torna necessária a revisão de todas as respostas dadas pelos órgãos para garantir a 

anonimização da base.  

Do lado dos requerentes, como pode ser visto na Figura 14, há uma inscrição no 

próprio formulário do eSIC-SP que solicita ao indivíduo a autorização para a 

divulgação de sua pergunta. No entanto, mesmo quando o indivíduo autoriza a 

divulgação de seu pedido, é possível encontrar dados pessoais. Além disso, a 

abertura da base eSIC-SP não leva em conta essa inscrição. Uma vez que todos os 

pedidos são anonimizados, todas as perguntas e todas as respostas são divulgadas 

de forma ampla. 

Figura 14 - Autorização para divulgação dos pedidos de acesso à informação 

 

Fonte: https://esic.prefeitura.sp.gov.br/registrar_pedido_v2.aspx 

6.3.4 Inscrevendo o significado da abertura 

As principais inscrições relacionadas ao significado da abertura do eSIC-SP se 

relacionam com sua utilização constante pelos próprios servidores da PMSP, 

estimulada nas oficinas da CGM-SP. A base de dados é importante fonte de consulta 

de informação para o público interno, que utiliza a base para verificar o histórico das 

respostas já oferecidas pelos seus órgãos e por outros órgãos. 

A abertura também foi reconhecida, nacionalmente, como uma boa prática de 

transparência, sendo disseminada para o Governo Federal, além de ser uma das 

principais bases que compõe a iniciativa ‘Achados e Pedidos’, projeto da 

Transparência Brasil em parceria com a ABRAJI.  

Na parte da sociedade civil, a Plataforma ‘Pedidos Respondidos!’, descontinuada por 

não ter sido internalizada pela PMSP, compunha um importante instrumento para 

melhorar a acessibilidade ao conteúdo das bases. Nesse sentido, não se encontrou 
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nenhuma outra iniciativa que utilize a base para traduzi-la ao cidadão médio. Por outro 

lado, a base é bastante utilizada nas oficinas do Programa Agentes de Governo 

Aberto e nas oficinas da Diretoria de Fomento ao Controle Social da Coordenadoria 

de Promoção da Integridade, demonstrando ser um importante instrumento para a 

sociedade. 

6.4 O modelo actancial da abertura da base do eSIC-SP 

Na análise do modelo actancial do processo de abertura da base eSIC-SP, conforme 

a Figura 15, percebemos as influências diretas dos seguintes actantes: 

Figura 15 - Modelo Actancial do Processo de Abertura da Base eSIC-SP 

 

Fonte: autoria própria 

• no eixo da transmissão, o remetente é a própria Lei de Acesso à Informação, 

que obriga os órgãos da Administração Pública brasileira a estabelecerem 

procedimentos de acesso à informação e preconiza que toda informação de 

interesse público deve ser disponibilizada ativamente. Uma vez que pedidos 

de acesso à informação e a forma como os órgãos os respondem são 

informações de alto interesse público, a motivação principal para a abertura é 

a própria lei. No mesmo eixo, os receptores do processo de abertura é a 

sociedade, que se utiliza da base para consultas sobre as informações já 

solicitadas aos órgãos e a própria Administração Pública (inclusive órgãos fora 
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da PMSP), que utilizam a base para ter acesso às informações já respondidas 

pela PMSP; 

• No eixo do desejo vê-se que há uma relação direta entre a Coordenadoria de 

Promoção de Integridade (sujeito) e a abertura da base eSIC-SP (objeto), pois 

foi o trabalho articulado pela coordenação que possibilitou todo o processo de 

abertura; 

• No eixo do poder, os facilitadores são: os setores de COPI-CGM e OGM que 

lidam diretamente com a base (DTP-OGM, DTA-COPI, DFCS-COPI), 

possibilitando sua abertura e criando sentido para a manutenção do processo; 

o Portal de Dados Abertos, que permite a disponibilização dos arquivos e sua 

consulta; o Governo Federal que, por meio da CGU, valorizou o processo de 

abertura ocorrido na PMSP e disseminou a prática para outros níveis de 

governo; a RETPS, que sugeriu a abertura à COPI-CGM e, em especial, a 

Transparência Brasil e a ABRAJI, que utilizaram a base para a iniciativa 

‘Achados e Pedidos’; e, por fim, o Programa Agentes de Governo Aberto, que 

mantém uma utilização constante da base nas oficinas realizadas pelos seus 

agentes. No mesmo eixo, os inibidores são: o Gabinete da CGM e a Prodam, 

por não possibilitarem, institucionalmente e tecnologicamente, a abertura com 

menos desvios, a partir da alteração do sistema eSIC-SP e da implementação 

do módulo ‘Base de Conhecimento’; a Rede INFO Aberta, que não segue todos 

os padrões determinados pela DTP-OGM nas respostas registradas no pedido, 

exigindo maior cuidado na anonimização manual da base; o próprio formato 

como é disponibilizado a base de dados pela Prodam, em MSAccess, que 

demanda uma estruturação da base nos setores envolvidos; os arquivos 

anexados no eSIC-SP, que demanda outros tipos de tratamento e 

disponibilização; e, por fim, os dados pessoais colocados tanto nas perguntas, 

pelos requerentes, quanto nas respostas, pelos pontos focais do eSIC-SP. 

6.5 Traduções e desvios, mobilizações e desmobilizações na abertura da base 

do eSIC-SP 

Conforme a Figura 16, é possível identificar sete processos de traduções e desvios 

integrados ao processo de abertura de dados da base eSIC-SP: (I) a abertura 

automatizada; (II) o contato com a base bruta; (III) a definição de parâmetros para a 
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abertura manual; (IV) a abertura manual; (V) as rotinas de atualização; (VI) as 

alterações institucionais após a abertura inicial; (VII) os facilitadores da anonimização. 

Figura 16 - Traduções e desvios, mobilizações e desmobilizações na abertura da base eSIC-SP 

 

Fonte: autoria própria 

 

A primeira mobilização, surgida quando se planejou a abertura automatizada por meio 

da implementação do módulo ‘Base de Conhecimento’ do sistema eSIC-SP, veio de 

uma articulação intraorganizacional, fortalecida pela sociedade civil, porém 

desmobilizada por questões técnicas e restrições de recursos, uma vez que a 
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empresa de tecnologia municipal não ofereceu ao órgão uma proposta viável para 

esta primeira tradução. 

Duas traduções decorrentes desse desvio levariam, assim, à abertura manual: a 

primeira delas a partir do contato da Diretoria de Transparência Ativa com a base 

bruta para a realização do Relatório Anual da Lei de Acesso à Informação, avaliando 

como viável a abertura da base de dados por meio de um processo manual; a 

segunda delas, por meio da mobilização de toda a Coordenadoria de Promoção da 

Integridade para a estruturação da base, após a decisão de que a base não poderia 

ser disponibilizada da forma como era fornecida. 

Uma vez que a base estava estruturada e anonimizada, sua publicação se deu no 

Portal de Transparência e em uma plataforma própria, porém, em seguida, essa 

tradução sofreu um novo desvio, desta ocasionado, por um lado, pela 

descontinuidade da plataforma própria e, por outro, pela criação do Portal de Dados 

Abertos, repositório que centralizou as atualizações da base, que, por sua vez, foram 

possibilitadas pelas novas rotinas operacionais criadas.   

A alteração da estrutura interna, realocando o Departamento de Transparência 

Passiva para a Ouvidoria Geral do Município, traz novos desvios e traduções ao 

processo, havendo, inclusive, uma ideia de realocar o eSIC-SP para o SP156, sistema 

da PMSP que lida com as demandas de serviços, denúncias, reclamações, sugestões 

e elogios. 

Por fim, uma outra tradução surge com a abertura de dados, uma vez que a entrada 

de pedidos e de respostas sem dados pessoais no sistema são auxiliares ao processo 

de abertura, mas essenciais para sua atualização. O fato de os requerentes de 

pedidos de acesso à informação disponibilizarem seus dados pessoais nos pedidos 

e de os pontos focais do eSIC-SP não respeitarem os padrões de respostas 

determinados pela Diretoria de Transparência Passiva demandam trabalhos 

contínuos de anonimização para a atualização da base de dados dos pedidos 

respondidos. Esse processo, por consumir recursos  humanos e operacionais, pode 

levar a novos desvios, principalmente se o número de pedidos de acesso à 

informação continuar aumentando, como é a tendência atual. 
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7 A ABERTURA DA BASE DE DADOS DO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO 

PAULO 

Neste capítulo analisamos a abertura da base de dados do Diário Oficial da Cidade 

de São Paulo - DOC-SP, iniciativa resultante de um termo de colaboração entre o 

Colaboratório de Desenvolvimento e Participação - Colab-USP, grupo de pesquisas 

da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, e a e a 

Controladoria Geral do Município de São Paulo (CGM-SP; EACH-USP, 2014b).  

A ação foi articulada pela Coordenadoria de Promoção de Integridade da 

Controladoria Geral do Município - COPI-CGM e envolveu diretamente dois órgãos 

públicos:  a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo – IMESP e a Secretaria 

Municipal de Gestão – SMG (na época, Secretaria Municipal de Planejamento, 

Orçamento e Gestão - SEMPLA). 

Para a descrição e análise do processo, foram utilizadas as informações registradas 

nas entrevistas com servidores públicos da COPI-CGM, além das notícias contidas 

no portal da CGM-SP e do vídeo de lançamento do Diário Livre58. Também foram 

essenciais a leitura dos registros contidos na dissertação de Martano (2015) e no 

capítulo de livro escrito por Craveiro, Alcazar e Martano (2016). Para validação dos 

achados e complementação das informações analisadas, também fizemos duas 

entrevistas com dois pesquisadores do Colab-USP diretamente envolvidos no projeto.  

7.1 Descrição detalhada do processo de abertura da base do DOC-SP 

O Diário Oficial da Cidade de São Paulo - DOC-SP “publica diariamente os atos 

oficiais no âmbito do governo municipal, tais como leis, decretos, portarias, editais de 

licitação, nomeações e exonerações dentre outros”60, possuindo oito diferentes 

seções, descritas no Quadro 10.  

O órgão que realiza a gestão do contrato do DOC-SP e que coordena as suas 

atividades na PMSP é a Divisão de Gestão dos Sistemas Eletrônicos de Documentos 

da Coordenadoria de Gestão de Documental - CGDOC, da Secretaria Municipal de 

Gestão – SMG. A empresa atualmente responsável pelo sistema de alimentação, pela 

                                            

 

58 https://www.youtube.com/watch?v=EltJWSP0ZDA. Acesso em 01-05-2019. 
60 http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br. Acesso em 05-05-2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=EltJWSP0ZDA
http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/
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diagramação e pela disponibilização eletrônica do jornal é a Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo – IMESP, uma empresa pública vinculada ao governo estadual. 

Quadro 10 - Descrição das seções do DOC-SP 

SEÇÃO DESCRIÇÃO 

Gabinete do Prefeito Matérias com decisões do gabinete do prefeito, tais como contratos, 
autorizações, decisões em processos etc. 

Secretarias Matérias com decisões dos demais órgãos do Executivo Municipal, tais 
como contratos, autorizações, decisões em processos etc. 

Servidores Matérias referentes à vida funcional dos servidores públicos (exonerações, 
nomeações, designações, licenças, cursos, férias, contagem de tempo 
etc.). 

Concursos Matérias referentes a concursos públicos (relação de inscritos, local de 
provas, gabaritos e provas, classificação etc.). 

Editais Matérias de conteúdo informativo tais como demonstrativo de despesas, 
relação de cargos e salários, convocações, balancetes etc. 

Licitações Matérias sobre processos licitatórios  tais como abertura, comunicado, 
homologação, aditamento e penalidade de licitação. 

Câmara Municipal Matérias relativas aos atos da Câmara Municipal de São Paulo (exceto 
licitações). 

Tribunal de Contas  Matérias relativas aos atos do Tribunal de Contas do Município de São 
Paulo (exceto licitações). 

Fonte: Secretaria Municipal de Gestão (2010a) e 
http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/  

O contrato atual entre a SMG e a IMESP tem como objeto “a prestação de serviços 

de infraestrutura para envio de matérias para publicação no Diário Oficial da Cidade 

de São Paulo, de hospedagem no Diário Oficial da Cidade de São Paulo e e-negócios 

Cidade de São Paulo, de emissão de Certificado Digital, de capacitação de equipe” 

(SMG-SP, 2017c, p. 1). Foi assinado em fevereiro de 2017, por meio de dispensa 

licitatória, por um período de três meses (prorrogáveis por mais três) e estimativa 

inicial de custo de R$ 1.351.501,50. Desde então, foi aditado por quatro outros 

termos, havendo algumas alterações em seu objeto inicial (SMG-SP, 2017b, a, 2018, 

2019). Anualmente, o custo do contrato do DOC-SP para a PMSP é de quase três 

milhões de reais, sendo que as atividades e os serviços constantes do contrato podem 

ser consultados no Quadro 11.  
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Quadro 11 - Serviços e atividades previstos no contrato do DOC-SP 

SERVIÇOS ATIVIDADES 

Serviços de infraestrutura para envio de 
matérias para publicação no DOC-SP – 
Pubnet-2. 

1. Envio de matérias através do Pubnet-2; 2. Serviço de 
editoração e formatação das matérias enviadas pelo 
Pubnet-2; 3. Serviço de publicação na web; 4. Módulo de 
publicação de suplementos eletrônicos. 

Serviço de hospedagem da versão 2.0 
do DOC-SP em conteúdo digital 

1. Customização da aplicação DOC-SP (versão 2.0);       
2. Serviço de suporte à aplicação DOC-SP (versão 2.0); 
3. Manutenção de web services. 

Serviço de hospedagem do sítio e-
Negócios Cidade de São Paulo 

1. Customização da aplicação e-Negócios Cidade SP;   
2. Serviço de suporte à aplicação e-Negócios Cidade 
SP. 

Serviços de emissão de Certificado 
Digital 

1. Serviço de emissão de certificados digitais e-CPF, 
para acesso ao sistema de envio de matérias;                     
2. Assinador digital para máquinas PDF. 

Serviço de capacitação de equipe 3 treinamentos de 2h de duração para até 10 pessoas 
por turma. 

Fonte: Secretaria Municipal de Gestão (2017c, p. 2–3) 

Na pesquisa realizada junto ao Portal da Transparência da PMSP, apesar dos 

aditamentos terem cortados serviços previstos no termo inicial, isso não significou 

alteração expressiva dos gastos com o contrato entre os anos de 2017 e 2018. Em 

relação ao atual contrato entre a SMG e a IMESP (SMG-SP, 2017c), para fins deste 

estudo, as seguintes cláusulas chamam a atenção: 

a) O compromisso assumido pela IMESP de manter “permanentemente atualizado o 

sistema de transmissão de matérias utilizando-se das mais avançadas tecnologias, 

não sendo necessário, inclusive, autorização da SMG em caso de alteração” (item 

2.1.5); 

b) A edição das publicações conforme “o espelho, conteúdo e formatação dos 

arquivos enviados pelos publicantes” (item 2.2.5); 

c) O fato de que qualquer alteração no sistema solicitada por SMG deve ser “avaliada 

pela CONTRATADA, que se manifestará sobre os custos e prazos incidentes” (item 

2.2.10); 

d) O fornecimento diário pela IMESP de uma “cópia de segurança em arquivo TXT e 

PDF (sem revisão da edição), contendo todas as matérias publicadas na edição do 

dia anterior.” (item 2.2.11); 
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e) A hospedagem de todas as edições do DOC-SP desde o ano de 1975, de forma 

que seja possível a busca por texto em todo o conteúdo digitalizado63 (item 2.3.1); 

f) A disponibilização pela IMESP de uma estrutura de Data Center, com 

monitoramento 24 horas por sete dias da semana, protegido com sistemas de 

segurança e softwares de gerenciamento e backup diário (item 2.3.3.1); 

g) Um tráfego previsto de 500Gb/mês, sendo cobrado um valor de R$ 1.716,80/mês 

por gigabyte ultrapassado (item 2.3.4.4), assim como o armazenamento previsto 

de 4Gb/mês, sendo cobrado um valor de R$ 527,27/mês por cada gigabyte 

ultrapassado (item 2.3.4.5). 

h) A emissão de 75 certificados digitais (e-CPF) para os servidores públicos que 

publicam as matérias no sistema Pubnet-2 (item 2.5.1.1)64, para as assinaturas 

eletrônicas dos documentos (item 2.5.1.2) e para os servidores web (aplicação e 

bancos de dados) envolvidos (item 2.5.1.3); 

i) A emissão de selos cronológicos para documentos online emitidos (2.5.1.4); 

j) A capacitação de servidores pela IMESP, restrita a três palestras de duas horas 

para até 10 servidores em cada uma delas lidando com (a) serviços eletrônicos da 

solução; (b) guia do usuário; (c) implicações administrativas e jurídicas; 

k) A obrigação da SMG de “coordenar, orientar e monitorar as atividades previstas” 

(item 2.7.1.1) e de “manter a supervisão, acompanhamento, controle e avaliação 

quanto à qualidade e exatidão dos serviços programados” (item 2.7.1.3); 

l) A propriedade, por parte da IMESP, do Pubnet-2, da plataforma do DOC-SP, do e-

Negócios Cidade SP e do assinador de documentos eletrônicos, “não cabendo a 

transferência à CONTRATANTE ou a Terceiros” (item 2.7.2.9). 

A alimentação dos dados do jornal é realizada diariamente por servidores públicos de 

todos os órgãos públicos da PMSP, da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do 

Município. Para isso, é preciso estar previamente cadastrado em um sistema 

denominado Sistema de Publicação de Matérias - Pubnet-2, fazendo uma certificação 

digital por meio de uma chave válida (e-CPF). Conforme a SMG, “O sistema Pubnet 

                                            

 

63 Atualmente, a edição mais antiga disponibilizada eletronicamente é a de 02/12/195. 
64 Alterado para 750 certificados no 1º aditivo e excluído dos posteriores. 
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é um sistema seguro de transmissão de matérias para publicação, que utiliza a 

tecnologia web para recebimento dos arquivos.”65.  

O Pubnet-2 oferece dois módulos de publicação, um específico para publicação de 

matérias na seção de Licitações e um outro para a publicação de matérias nas demais 

seções. Para publicação das matérias amplas, o texto a ser publicado por cada órgão 

da PMSP é produzido em editor de texto padrão. Contudo, uma vez que a transmissão 

dos arquivos se dá no formato TXT, faz-se necessário colocar comandos específicos 

para que, na diagramação do jornal, as formatações desejadas sejam aplicadas 

(SMG-SP, 2010a, p. 3).  

A Figura 17 traz um exemplo de como o texto deve ser escrito pelos servidores 

públicos para que as formatações desejadas sejam devidamente publicadas no DOC-

SP. Como os parâmetros utilizados não são padronizados automaticamente, é 

possível encontrar matérias publicadas com erros, uma vez que comandos digitados 

de forma incorreta acabam sendo publicados como parte do texto escrito, não como 

parâmetros de formatação (MARTANO, 2015, p. 62). 

Figura 17 - Exemplo de texto simples para publicação de matéria no Pubnet 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Gestão (2010a, p. 3) 

Além das padronizações de formatação para a correta diagramação das matérias, há 

padronizações mínimas de conteúdo e de diagramação a serem seguidas por todos 

os servidores públicos que alimentam o jornal, tais como (a) evitar expressões que 

caracterizem as seções em que as matérias serão publicadas ou o nome das 

                                            

 

65 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/processos/index.php?p=28433. Acesso 
em 30-04-2019. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/processos/index.php?p=28433
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secretarias ou departamentos; (b) enfatizar em negrito algumas partes específicas 

das matérias, conforme seu conteúdo; e (c) saltar linhas entre matérias, caso haja 

várias decisões administrativas publicadas juntas. Também de forma manual, os 

servidores devem nomear os arquivos a serem publicados com códigos próprios 

(retrancas), capazes de informarem metadados sobre a seção do diário que a notícia 

deve ser publicada e do órgão autor da matéria, conforme se vê na . 

Figura 18 - Metadados dos arquivos transmitidos pelo Pubnet 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Gestão (2010a, p. 7) 

Para a publicação de matérias relativas às licitações, faz-se necessário preencher 

uma série de campos previamente especificados, conforme a Figura 19. Contudo, 

mesmo com padrões de alimentações bem diferentes entre si, não é incomum 

algumas matérias de licitações serem publicadas em outras seções, o que acaba 

ocasionando problemas posteriores como, por exemplo, a não localização de alguns 

processos licitatórios no Portal e-Negócios Cidade SP, “sistema de pesquisa das 
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compras/licitações realizadas pela Prefeitura do Município de São Paulo que 

proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração 

Municipal.”66. 

Figura 19 - Tela de preenchimento de dados de Licitação no sistema Pubnet 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Gestão (2010b, p. 21)  

Os arquivos e conteúdos alimentados no Pubnet até as 18 horas de cada dia67 são 

reunidos e diagramados pela IMESP. Nesta etapa ocorre a diagramação e a 

disponibilização do PDF com as matérias da edição daquele dia no site do DOC-SP, 

deixando as matérias eletronicamente acessíveis ao público (porém, em formato 

fechado).  

                                            

 

66 http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/. Acesso em 30-04-2019. 
67 Dependendo da matéria, os horários podem ser estendidos (como, por exemplo, matérias publicadas 
pelo Gabinete do Prefeito) 

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/
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O arquivo PDF com a edição do dia, assim como todas as matérias enviadas à IMESP 

naquele dia, no formato TXT, são reunidos em um único arquivo zipado, que é enviado 

para a SMG por meio de um protocolo automatizado (FTP), para que, assim, a PMSP 

possua o registro de todas as publicações do Diário Oficial da Cidade daquele dia. 

Conforme relatos obtidos nas entrevistas, a ideia de abertura da base do DOC-SP 

partiu da coordenação da COPI-CGM, que via no jornal uma das fontes de 

informações mais importantes sobre a Administração Pública Municipal, já que ali são 

publicados, diariamente, todos os atos públicos oficiais da própria prefeitura, assim 

como também todos os atos oficiais da Câmara dos Vereadores e do Tribunal de 

Contas do Município de São Paulo.  

Como explicita uma das pessoas entrevistadas, a abertura da base de dados do DOC-

SP intencionou melhorar o controle interno, externo e social sobre esses atos, assim 

como, também, desvincular a ideia de que a transparência pública deveria se 

restringir a abertura de dados orçamentários, tal como até então vinha sendo feito no 

Portal de Transparência. Em suas palavras, 

sempre tinha essa tentativa de fazer chegar o conceito de que existe muito 
debate – até hoje ainda é um pouco assim, eu acho, mas na época era muito 
assim – de que transparência quer dizer do gasto. Então, o Portal da 
Transparência é gasto. Tem que dar transparência para o gasto. A gente 
falava “não, tem um monte de coisa, tem um monte de ação da gestão pública 
que é muito relevante e que não é gasto”. (DOC-SP, D202: 2) 

Quando surgiu o registro de interesse de celebração de um convênio entre a CGM-

SP e a EACH-USP (em específico, junto ao Colab-USP)68, a coordenação da COPI-

CGM já vinha realizando uma busca de bases que, se abertas, poderiam gerasr alto 

valor público e contribuiriam para o controle interno, estando o DOC-SP entre as 

possibilidades. 

Investigando como se dava o processo de publicação do DOC-SP, a coordenação da 

COPI-CGM percebeu que havia, ali, uma possibilidade de renegociação do contrato 

entre a IMESP e a SMG, para que a publicação do jornal fosse feita também por meio 

                                            

 

68 As conversas entre a CGM-SP e o Colab-USP se deram, inicialmente, para a apresentação de um 
outro projeto do grupo de pesquisa, denominado Cuidando do meu Bairro 
(https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/controladoria_geral/noticias/?p=143483. Acesso 
em 07-05-2019). 



138 
 

 

de dados abertos e não exclusivamente por meio do formato diagramado em PDF, tal 

como era realizado (DOC-SP, D202:9 - D202:12).  

No entanto, ao acionar a IMESP com tal demanda, percebeu-se que o órgão não 

estava apto ou disponível para fazer tal alteração. Duas pessoas entrevistadas 

comentaram que o entendimento da empresa pública estadual do conceito de dados 

abertos, na época, ainda estava bem distante do seu real significado. Uma delas, 

relatando uma reunião em que estiveram presentes representantes da CGM-SP, do 

setor de inovação e dados abertos do Governo do Estado de São Paulo e da IMESP, 

trouxe o seguinte relato: 

foi uma das coisas mais bizarras que eu já fiz na minha vida. Porque o pessoal 
da Imprensa Oficial veio mostrar, com todo orgulho, o site da JUCESP, da 
Junta Comercial do Estado, falando: “olha, como a gente faz sistemas 
transparentes, como é que os dados são abertos e tal”. E aí eu e [suprimido] 
dizendo: “não, isso não é dado aberto, não é isso que a gente quer”. E aí, 
assim, eu não sei se é má fé ou incompreensão, falta de acúmulo, eu 
realmente não consegui entender, mas a gente saiu da reunião e eles não 
entenderam o que era dado aberto. Não quiseram entender, enfim, não 
entenderam o que a gente queria. Tanto é que o [suprimido] saiu antes, ele 
ficou tão incomodado que depois ele me mandou uma mensagem assim: 
“olha, eu fiquei irritado e eu não consegui ficar até o final”. Porque o pessoal 
não queria ou não conseguia entender o que era que a gente queria. E aí a 
gente desistiu. (DOC-SP, D202: 17 - 202: 21) 

Visão semelhante apresentou outra pessoa entrevistada, que reafirmou a dificuldade 

da IMESP em lidar com a demanda de dados abertos com as seguintes palavras: 

Enfim, a gente iniciou o trabalho ali para conversar, para fazer a 
disponibilização desses dados, que, em tese, seria uma coisa muito fácil, 
porque ele já está ali e seria só disponibilizar aquele dado. E aí a gente 
esbarrou com alguns problemas. Primeiro foi o de cultura, da própria empresa 
que fazia isso ali, se não me engano era a Imprensa Oficial, que acho que é 
do estado [Governo do Estado de São Paulo], que fazia a disponibilização 
dos dados ali. E eles sentiram uma dificuldade enorme de entender que o que 
a gente queria, na verdade, era disponibilizar o dado bruto, o dado puro, o TXT 
que seria acessível para todo mundo ali. Então a gente teve várias conversas, 
com vários entes ali para tentar vencer essa cultura de “gente, a gente vai 
disponibilizar esse dado, não importa que eles não vão estar ali 
diagramadinhos, bonitinhos, não importa que ele não é ‘oficial’ por si só, de 
estar ali”. Porque eles colocavam muito que para ser oficial ele tem que ter o 
número de página e o número da edição. Então a gente falava: “não é isso o 
que a gente quer, a gente só quer disponibilizar o dado para que ele seja 
usado de qualquer forma”. Enfim, a gente teve várias resistências, não 
conseguimos vencer com o pessoal, porque era do estado. (DOC-SP, D204: 
7 - D204: 13) 
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Como um dos servidores recém ingressado na COPI-CGM já havia trabalhado com 

publicações de matérias no Diário Oficial para o órgão em que trabalhava antes de ir 

para a CGM-SP, sabia-se que havia a possibilidade de os órgãos municipais terem 

uma cópia de segurança de todos os arquivos que enviavam ao Pubnet-2 

diariamente. Também se revelou ali que os dados que alimentavam o Diário Oficial 

eram enviados para a IMESP em formato aberto (DOC-SP, D202: 23 e D204: 5), 

descobrindo que “os dados nasciam abertos e morriam fechados, porque eles já eram 

mandados para Imprensa Oficial como TXT e depois eles transformavam em PDF.” 

(DOC-SP, D203: 6).  

Nesse sentido, vale a observação de uma das pessoas entrevistada, de que  

quem produz os dados é muito responsável pela abertura de dados. Porque 
ele sabe o processo, ele sabe que fase, inclusive, mesmo que não seja 
exatamente criado para abrir os dados, ele pode sugerir ou intervir ali para 
captar esses dados e canalizar ele para desenvolver uma abertura. (DOC-SP, 
D204: 37) 

Como até então a COPI-CGM não sabia que diariamente a IMESP enviava os 

arquivos zipados para a SMG, surgiu então a ideia de articular uma ação conjunta 

entre todos os órgãos da PMSP, para que começassem a disponibilizar os arquivos 

enviados para a IMESP também para CGM-SP, pois, assim, os dados seriam 

fornecidos na origem, antes de irem para publicação (DOC-SP, D202: 22).  

Ainda, nos contatos entre a COPI-CGM e a CGDOC, descobriu-se, casualmente, que 

uma das pessoas que trabalhava na SMG possuía um arquivo com todas as matérias 

que já haviam sido publicadas no DOC-SP desde o ano de 2003, reunindo, em seu 

próprio computador, 16 gigabytes de arquivos TXT (MARTANO, 2015, p. 65–66), 

como é possível perceber neste trecho de uma entrevista: 

A pessoa que era responsável pela publicação, ela tinha todas as bases, todos 
os arquivos criados individualmente em TXT. Ela não encarava aquilo como 
uma base de dados. Ela guardava aqueles dados ali, eu acho que era desde 
2007 [2003, na verdade] que ela tinha, eram coisas enormes, acho que se eu 
não me engano acho que eram 4 gigas de TXT [16 gigabytes], então era 
bastante TXT, ali! Mas ela própria, que trabalhava com a informação, com a 
disponibilização desses dados, ela não encarava aquilo como dado. Encarava 
aquilo como um protocolo que se algum dia alguém perguntasse para ela 
“olha, eu quero saber por que não foi publicado alguma coisa”, ela tinha que 
dar aquilo para ele. Enfim, a gente iniciou o trabalho ali para conversar, para 
fazer a disponibilização desses dados, que, em tese, seria uma coisa muito 
fácil, porque ele já estava ali e seria só disponibilizar aquele dado. (DOC-SP, 
D204: 6) 
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Descobriu-se também que esse arquivo, na verdade, era composto por um arquivo 

zipado que a própria IMESP envia para a SMG diariamente por meio de um protocolo 

automatizado, servindo como um registro de todas as matérias disponibilizadas no 

DOC-SP daquele dia (DOC-SP, D203: 7 - D203: 8).  

Para uma das pessoas entrevistadas, a disponibilização desses arquivos da forma 

como estavam foi algo pensado inicialmente, porém, conforme suas próprias palavras 

“não agregaria muito valor porque eles seriam um número muito grande de arquivos, 

então não daria para pesquisar e tudo mais” (DOC-SP,  D204: 21).  

Para uma outra pessoa entrevistada, “o correto até seria o caminho inverso mesmo. 

Seria pegar esses dados e jogar no Portal de Dados Abertos, para que eles fizessem 

a busca direta no Portal de Dados Abertos, de forma até que não centralizasse a 

ferramenta, porque fica aquela ferramenta do Diário Livre como sendo a ferramenta 

centralizada de dados públicos” (DOC-SP, D208: 56). Contudo, como essa pessoa 

mesmo alerta,  

“O Portal de Dados Abertos só aceita 100 megas por conjunto de dados. 
Então, hoje, eu acho que o conjunto do Diário Livre, eu não lembro, mas da 
última vez que eu tinha olhado estava em 2 gigas e meio. Eu não lembro, é 
mais ou menos. Precisa quebrar, mas tecnicamente é possível” (DOC-SP,  
D208: 55). 

O fato é que com esses dois novos fatos (o acesso às bases do DOC-SP desde 2003 

e a possibilidade de atualização diária através do arquivo zipado recebido pela SMG), 

surge, enfim, uma oportunidade concreta para que esses arquivos compusessem a 

base necessária para o desenvolvimento de um projeto de abertura dessas bases 

pelo Colab-USP, visto que na COPI-CGM “não tinha um corpo técnico para fazer essa 

amarração” (DOC-SP,  D204: 2).  

Portanto, já tendo a COPI-CGM acesso ao histórico das edições do DOC-SP desde 

2003 e tendo o apoio da SMG para que os arquivos fossem continuamente 

disponibilizados à CGM-SP, em outubro de 2014 foram celebrados dois termos de 

convênio não onerosos entre a CGM-SP e a EACH-USP, sendo um para o 

desenvolvimento de um “estudo voltado ao diagnóstico e propositura de alternativas 

voltadas à formulação de uma política integrada de acesso à informação”  (CGM-SP; 

EACH-USP, 2014a, p. 2) e outro para “a elaboração de estudo e de implementação 

de prova de conceito de duas plataformas de disponibilização de informações 
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governamentais e duas especificações técnicas e recomendações de sistemas de 

coleta, armazenamento e disponibilização de dados governamentais.” (CGM-SP; 

EACH-USP, 2014b, p. 2, grifo nosso).  

Uma das plataformas seria para a disponibilização de informações dos imóveis 

próprios da PMSP e a outra seria para a disponibilização dos “arquivos contendo 

todos os textos e imagens publicados no DOM [DOC-SP] desde 2003.” (MARTANO, 

2015, p. 51). Já em relação às especificações técnicas, uma seria para um sistema 

de controle de acompanhamento da execução de convênios e outra seria para a 

reformulação do Portal da Transparência. Na época, até se chegou a elaborar uma 

plataforma específica para acompanhamento das quatro ações previstas no 

convênio69 mas, das iniciativas acordadas, somente a plataforma do DOC-SP se 

concretizou, gerando o Diário Livre como produto. 

A priorização pela abertura dos dados do DOC-SP por parte do Colab-USP se deu 

por dois motivos: primeiro, pela disponibilidade prévia das bases, pois os dados do 

diário “já estavam coletados e a COPI-CGM poderia ter fácil acesso a eles, graças a 

um bom relacionamento com a secretaria gestora da base” (MARTANO, 2015, p. 52); 

e, também, devido à viabilidade de se fazer sua abertura dentro do tempo de um 

mestrado (MARTANO, 2015, p. 55). 

Durante a elaboração do projeto, o Colab-USP determinou alguns parâmetros para 

sua plataforma se baseando em parâmetros de dados abertos já preestabelecidos 

pela comunidade internacional. Também se buscou a utilização de estratégias de 

cocriação apropriadas para iniciativas de inovação tecnológica no setor público, por 

meio de reuniões e interações constantes com a COPI-CGM, encontros com a 

sociedade civil70 e entrevistas com os gestores da SMG. Como referência para o 

projeto, utilizaram o site Federal Register, no qual as publicações diárias das 

informações oficiais do Governo Federal dos Estados Unidos são disponibilizadas em 

formato aberto71. 

                                            

 

69 https://devcolab.each.usp.br/colabore2/. Acesso em 01-05-2019. 
70 Em relação aos encontros com a sociedade, houve dois eventos abertos entre o Colab-USP e a 
PMSP, organizados pela COPI-CGM e participação da SEMPLA. Enquanto o primeiro encontro, 
ocorrido em julho de 2014 buscou debater e recolher sugestões de como se dariam as aberturas de 
quatro diferentes bases, o segundo, ocorrido em outubro do mesmo ano, já tratava do lançamento do 
Diário Livre. 
71 https://www.federalregister.gov/. Acesso em 30-04-2019. 

https://devcolab.each.usp.br/colabore2/
https://www.federalregister.gov/
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Nesta etapa, conforme Martano (2015, p. 62–63), definiu-se que (a) a atualização do 

Diário Livre precisaria ser diária, tal como o Diário Oficial; (b) a ferramenta de busca 

textual deveria ser eficiente e incluir informações que já estivessem disponíveis nos 

metadados dos arquivos, melhorando assim o mecanismo de consulta preexistente 

no DOC-SP; (c) deveria permitir notificações ao usuário quando publicações com 

determinadas palavras fossem publicadas, sem a cobrança por este serviço tal como 

atualmente ainda é feito pela IMESP; (d) o texto deveria estar disponível como uma 

página de HTML para facilitar o processo de copiar os textos do diário sem a perda 

da formatação original, podendo ser extraído em formatos abertos; (e) a plataforma 

deveria possibilitar o acesso por API; (f) todos os arquivos deveriam estar disponíveis; 

(g) cada artigo deveria conter uma URL única, facilitando sua citação. 

Após a definição dos requisitos que teriam que ser levados em conta no projeto, 

grande parte deles surgidos de forma colaborativa em evento com a sociedade civil, 

projetou-se a arquitetura do Diário Livre, a qual é composta por quatro etapas: (1). 

extração dos dados; (2) transformação dos dados; (3) alimentação e (4) publicação. 

Na etapa da extração, alegando questões de segurança, a PMSP não possibilitou 

que fosse desenvolvida qualquer tipo de tecnologia que possibilitasse o acesso 

interno à sua rede72, colhendo os dados diretamente. Os dados, assim, teriam que 

ser encaminhados manualmente por algum servidor público e, portanto, “a ferramenta 

utilizada nessa etapa precisava ser usável por não desenvolvedores” (MARTANO, 

2015, p. 64). 

Encaminhados os arquivos, passa-se à fase de transformação dos dados, 

padronizando-os e preparando-os para indexação e publicação. Nesta fase, os dados 

que foram repassados pela PMSP foram descompactados, tratados, padronizados, 

tiveram seus conteúdos identificados e seus metadados explicitados. Conforme 

Craveiro, Alcazar e Martano (2016, p. 112, tradução nossa), uma das principais 

dificuldades nesse processo “está relacionada com a natureza não estruturada ou, 

em alguns casos, semiestruturada da informação, assim como também a falta de 

                                            

 

72 Conforme Martano (2015, p. 58), a questão da segurança da disponibilização dos dados do diário 
em formato aberto também foi algo comumente levantado pela SEMPLA durante o processo. Contudo, 
como demonstra o autor, um arquivo em formato fechado não está livre de ser manipulado. Além disso, 
é possível citar o Diário Oficial do Governo dos EUA como um exemplo de site cujas saídas estão em 
HTML, XML, JSON, MODS e PDF, trazendo um aviso em todos os artigos de que o único documento 
com valor legal é o que é certificado em PDF. 
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padronização e de vocabulário controlado na nomenclatura utilizada nos atos 

públicos”.  

Neste ponto, uma das pessoas entrevistadas comentou que, para uma correta 

abertura da base de dados do DOC-SP, seria realmente necessário pensar em um 

processo de aprimoramento da alimentação da base (DOC-SP,  D203:30), projeto 

que chegou a ser iniciado pela COPI-CGM, quando seus servidores participaram de 

um GovLab, mas que foi descontinuado sem progredirem na ação, conforme pode 

ser percebido neste relato: 

A gente se inscreveu em um curso do GovLab como equipe COPI, (...) era um 
curso de open contracting e a gente tomou como objeto do nosso esforço ali 
aprimorar a forma como eram publicados os dados de licitação a partir do 
Diário Livre. E aí a gente percebeu que a gente precisava, para adotar o 
Diário Livre como ferramenta, para abrir os dados do Diário Oficial, a 
gente precisava melhorar a forma como eles eram publicados. Então a 
gente precisava começar a estruturar eles desde o início, ter os campos 
específicos de metadados. E aí a gente não queria dificultar para os 
servidores. A gente fez levantamento e, por exemplo, tinha 700, 800 usuários 
na Prefeitura que faziam alguma publicação no Diário Oficial. Que, então, 
esses usuários precisariam ser capacitados. Para padronizar alguma coisa a 
gente não poderia dificultar o trabalho dessas pessoas, a gente teria que 
apoiar. Então teria que ser uma ferramenta. A gente começou a pensar num 
editor de texto. Para melhorar isso, a gente precisaria construir um editor de 
texto, que tem uma interface amigável, que ele digita algumas coisas e que o 
editor cospe para ele num formato que precisa ir para o Diário Oficial, ele não 
precisa ficar preenchendo aquelas tags manualmente. As vezes erra e tal. Só 
precisaria preencher alguns metadados na tela, por lá no campo de texto e ele 
geraria um arquivo para o Diário Oficial. Foi a maneira como a gente pensou 
que ia gerar um valor para os servidores, para eles adotarem a ferramenta. 
Mas a Gestão precisaria estar muito comprada nisso. E isso também não 
foi priorizado. (DOC-SP, D203: 22 – D203: 26, grifos nossos) 

Para a descompactação do arquivo inicial fornecido por SMG, a equipe do Colab-USP 

desenvolveu uma programação escrita em Python, capaz de separar 2.500 arquivos 

zipados em 120 diferentes pastas, padronizar o nome dos arquivos e separa-los 

conforme suas extensões (havia arquivos em DOC, PDF e TXT na base original). A 

descompactação gerou um total de quase um milhão e meio de arquivos TXTs, 

totalizando 13 gigabytes de arquivo. Detectou-se, ali, que alguns arquivos poderiam 

ter sido perdidos, o que poderia gerar algumas inconsistências entre o Diário Livre e 

o DOC-SP, algo que é visto por um dos entrevistados como um problema a ser 

resolvido no projeto, “já que ainda não é tudo carregado lá” (DOC-SP,  D208: 34). 

Porém, como relata Martano (2015, p. 65–66), para que o projeto seguisse adiante, 

optou-se por trabalhar essas possíveis inconsistências posteriormente. 
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Ainda, para melhor caracterização dos metadados de cada arquivo, elaborou-se mais 

dois novos scripts73. Com relação aos metadados, relata-se que a dificuldade de se 

conseguir o arquivo com o histórico que identifica os publicantes ao longo do tempo 

foi um fator complicador do projeto (MARTANO, 2015, p. 68).  

Outro problema surgido nesta fase se relaciona com as codificações dos TXTs. Como 

alguns arquivos tinham codificações diferentes entre si, foi necessário descobrir como 

cada arquivo estava codificado. Para isso, foram utilizados três diferentes programas 

(Chardet, Uchardet e File), descobrindo que havia codificações em, pelo menos, oito 

diferentes padrões: UTF–8, UTF–16, ISO–8859–1, WINDOWS–1253, IBM855, X-

MAC-CYRILLIC, TIS–620 e EUC-KR. Como alguns arquivos continuaram 

apresentando problemas mesmo depois do tratamento de conversão para a 

codificação UTF-8, optou-se, naquele momento, pelos seus descartes. Os arquivos 

padronizados em uma mesma codificação foram transformados em um CSV com sete 

diferentes colunas: ID, data, retranca, tipo de conteúdo, secretaria, órgão e texto. Ao 

final, a base gerada, pronta para ser disponibilizada, aproveitou 94% de todos os 

arquivos extraídos da base original, tendo um tamanho de 9 gigabytes (MARTANO, 

2015, p. 67–68). 

Na fase da alimentação e da publicação dos dados, o projeto cogitou a utilização 

de duas ferramentas: o CKAN e o Apache Solr, ambos softwares livres. Como 

demonstra Martano (2015, p. 65), “Devido ao tamanho e características da base, era 

necessária uma ferramenta capaz de indexar grandes quantidades de texto, 

realização de buscas textuais em tempo hábil e filtragem pelos metadados.”. A 

primeira opção considerada foi a utilização do CKAN mas como a ferramenta utiliza 

um sistema de busca que não é apropriado para buscas textuais e como foi 

desenvolvida para bases com tamanhos menores do que a base gerada no projeto, 

o teste realizado demonstrou que as buscas ficariam inviabilizadas.  

Uma vez que um aluno de graduação em Sistemas de Informação da USP vinha 

estudando a utilização do Solr no mesmo período74, alguns testes parciais foram 

                                            

 

73 Os scripts elaborados nesta fase podem ser visualizado nestes links: 
https://github.com/andresmrm/mestrado/blob/master/descompactador.py; 
https://github.com/andresmrm/mestrado/blob/master/classificador.py; 
https://github.com/andresmrm/mestrado/blob/master/retrancas.py. Acesso em 01-05-2019. 
74 Esta experiência acabou gerando o trabalho de conclusão de curso do aluno. A monografia não foi 
localizada, mas, para a devida citação, segue sua referência: SANTANA, Rafael Araújo de. 

https://github.com/andresmrm/mestrado/blob/master/descompactador.py
https://github.com/andresmrm/mestrado/blob/master/classificador.py
https://github.com/andresmrm/mestrado/blob/master/retrancas.py
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realizados nesta ferramenta, com sucesso. Dividiu-se a base única em 2.704 arquivos 

(um arquivo no formato CSV por dia) e utilizou-se o Solr para indexá-los. Como, 

diferentemente do CKAN, o Solr não apresenta uma visualização adequada para 

usuários comuns, decidiu-se construir um site a partir da ferramenta BlackLight, 

justamente porque já se sabia que tal ferramenta oferecia uma diagramação amigável 

para buscas. Para além disso, também se criou uma página em que é possível extrair 

as bases completas do DOC-SP tanto em seu estado bruto quanto em CSV (Figura 

20). 

Figura 20 - Página para extração das bases do DOC-SP 

 

Fonte: http://devcolab.each.usp.br/do/baixar. Acesso em 01-05-2019 

Desta forma, portanto, ocorre a publicação dos dados em diferentes formatos, os 

quais “compreendem a visualização web convencional, o download integral da base 

e o acesso através de API, buscando maximizar o número de usos possíveis” 

(MARTANO, 2015, p. 65). Além da consulta na plataforma e da extração das bases 

completas, os resultados das pesquisas, cuja filtragem pode ser por secretaria e/ou 

órgão, por tipo de conteúdo e por data de publicação, podem ser extraídos em JSON, 

HTML e XML.  

                                            

 

Desenvolvimento de um Sistema de Busca Semântica para o Diário Oficial da Cidade de São Paulo. 
2014. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Sistemas de Informação) - Universidade de 
São Paulo. Orientador: José de Jesús Pérez Alcázar. 

http://devcolab.each.usp.br/do/baixar
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Após a publicação com a base original foi preciso, ainda, estabelecer uma rotina de 

atualização diária dos dados. Para garantir a continuidade do projeto ao longo do 

tempo, buscou-se programar uma rotina automatizada que fosse capaz de buscar os 

arquivos zipados que a IMESP disponibilizava diariamente à SMG por meio do 

protocolo FTP, padroniza-los conforme os scripts já elaborados pelo Colab-USP e, 

assim, indexá-los ao Diário Livre.  

Como a IMESP e a PMSP não permitiram o acesso direto do Colab-USP ao protocolo 

FTP, decidiu-se, em um primeiro momento, que a alimentação seria feita 

manualmente por servidores públicos da COPI-CGM, os quais, diariamente, 

submeteriam o arquivo zipado para um programa de compartilhamento de arquivos 

(OwnCloud) hospedado em um servidor da Colab-USP. Como esse procedimento 

gerava atrasos constantes na alimentação do Diário Livre e como a COPI-CGM não 

conseguia automatizar esta rotina75, após seis meses de alimentação manual, o 

LabProdam, laboratório de inovação da Prodam recém-criado na época, desenvolveu 

uma automatização por meio da ferramenta WebDAV, capaz de disponibilizar o 

arquivo ao servidor da Colab-USP por meio de um protocolo HTTP.  

Desta forma, como lembram Craveiro, Alcazar e Martano (2016, p. 117, tradução 

nossa), “devido a evolução do processo de negociação que envolvia a obtenção de 

dados dos poderes públicos, o estágio de implementação da extração automatizada 

para atualização diária dos dados só pode ser completamente integrada ao sistema 

no final de sua implementação”. Mesmo assim, conforme relato de uma das pessoas 

entrevistadas, a ferramenta elaborada pelo LabProdam começou a dar erro e, 

portanto, voltou-se ao processo de alimentação manual (DOC-SP, D208: 7). 

A Figura 21 intenciona representar como se deu esse processo de abertura, 

identificando os principais atores humanos e não-humanos da rede formada para 

manter as bases de dados do DOC-SP disponibilizadas em formato aberto. Ponto 

fundamental a ser observado é o envolvimento de atores externos à PMSP, seja em 

relação à entrada de dados (Câmara Municipal de São Paulo e Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo), seja em relação à produção do sistema, diagramação e 

                                            

 

75 Conforme Martano (2015, p. 72), “É importante notar aqui que a equipe da COPI-CGM não dispunha 
de uma equipe técnica capaz de resolver o problema. Além disso, o fato de só disporem de máquinas 
Windows, dificultava a ajuda por parte do programador do Colab-USP que havia automatizado o 
restante do processo (...)”. 
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disponibilização eletrônica em formato fechado (IMESP), seja possibilitando a 

disponibilização em formato aberto da informação publicada no jornal (Colab-USP). 

Inclusive, todos esses atores, junto com a CGDOC e a COPI-CGM são considerados 

como pontos de passagens obrigatórios nessa rede. Outros pontos de passagens 

obrigatórios seriam os formatos de entrada do jornal (TXT) e de saída em formatos 

abertos. Por fim, a forma de entrada dos dados (servidores e Pubnet-2) e a forma de 

saída (Diário Livre ) atuam nas pontas de forma decisiva para, hoje, os dados estarem 

disponibilizados em formatos abertos. 

Figura 21 - Rede sociotécnica de abertura dos dados do DOC-SP 

 

Fonte: autoria própria 

Para Gisele, Alcazar e Martano (2016, p. 122, tradução nossa), o Diário Livre “resolve 

muitas dificuldades que anteriormente foram apresentadas. Uma vez que recebe 

informações em formatos abertos, faz com que os dados estejam disponíveis do 

mesmo jeito. Também é possível copiar, extrair e trabalhar com as informações do 

Diário Oficial, e podem agora também ser processados por máquinas.”. Para além de 

ter realizado a abertura da base de dados do DOC-SP, criou uma plataforma própria 

e inseriu diversas novas ferramentas, como é possível visualizar na Figura 22. 
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Figura 22 – Tela do Diário Livre, ao consultar as matérias publicadas pelo Gabinete do Prefeito com o 
termo ‘dados abertos’ 

 

Fonte: http://devcolab.each.usp.br/do/. Acesso em 01-05-2019. 

7.2 Principais eventos relacionados com a abertura da base do DOC-SP 

No Quadro 12, realizamos uma reconstrução dos fatos mais importantes que 

marcaram a abertura da base de dados do Diário Oficial da Cidade de São Paulo. 

Conforme pode ser visualizado, a aproximação entre o Colab-USP e a CGM-SP se 

deu antes mesmo da criação da estrutura do órgão e estava relacionada a outra 

iniciativa do grupo de pesquisa: o Cuidando do meu Bairro. Apesar das negociações 

sobre esse projeto não terem seguido adiante, os contatos realizados no ano de 2013 

foram importantes para a firmação dos Termos de Convênios que se deram entre a 

USP e a PMSP no ano de 2014.  

Marcante também é o fato de que o desenvolvimento da plataforma se iniciou antes 

mesmo da firmação oficial do termo. Constatamos isso ao ver que quatro meses antes 

da assinatura, um evento aberto ao público reuniu a equipe da CGM, da SMG e do 

Colab-USP para uma discussão conjunta sobre as quatro iniciativas que entraram no 

termo de cooperação firmado em outubro de 2014, explicando o fato de que a 

plataforma foi lançada apenas um mês depois deste ato, em novembro daquele ano. 

Observando o quadro também é possível constatar que a iniciativa teve uma ótima 

repercussão, sendo disseminada para diferentes públicos por meio de reportagens 

http://devcolab.each.usp.br/do/
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na mídia escrita, rádio, revistas e blogs especializados, eventos nacionais e 

internacionais.  

Também há indícios de que a iniciativa de abertura dos dados das Seções 1 e 2 do 

Diário Oficial da União, ação incluída no 1º Plano de Dados Abertos da Imprensa 

Oficial do Governo Federal e anunciada no final de 2016, foi motivada pelo Diário 

Livre, já que o projeto foi vencedor do prêmio ‘Governo Aberto’ naquela que é 

considerada uma das premiações brasileiras mais importantes na área de inovação 

e tecnologia em serviços públicos: o Congresso de Informática e Inovação na Gestão 

Pública – CONIP. 

Percebe-se também que o Diário Livre é uma ferramenta conhecida internamente 

pelo alto escalão da PMSP mesmo na gestão posterior ao seu desenvolvimento, uma 

vez que foi divulgada a necessidade de sua internalização na 23ª Reunião da 

Comissão Municipal de Acesso à Informação, assim como recebeu menção honrosa 

em premiação de iniciativas inovadoras organizadas pela SMIT e SMG.   

Outro ponto importante é a assinatura dos termos aditivos ao Termo de Cooperação 

nº 31/2014/CGM. Neste ponto, é importante notar que o último termo aditivo venceu 

em setembro de 2018, antes mesmo do Diário Livre ser finalista do Premia Sampa. A 

ausência de renovação do termo é um risco ao projeto, uma vez que, atualmente, não 

há cooperação firmada entre a CGM-SP e o Colab-USP. 

Quadro 12 - Eventos-chaves relacionados à abertura da base de dados do DOC-SP 

EVENTO-CHAVE DESCRIÇÃO 

2013  

Contato entre CGM-SP e 
Colab-USP 

Em fevereiro, foi realizada uma reunião no Gabinete da CGM para 
apresentação da ferramenta ‘Cuidando do meu Bairro’76. 

Reunião para firmação de 
acordo de cooperação entre 
CGM-SP e USP 

Em maio, Colab-USP se reunião junto à representantes da CGM, 
SF e Prodam para apresentar ferramenta ‘Cuidando do Meu Bairro’. 
Na ocasião, estabeleceu-se a formação de um acordo de parceria 
entre a PMSP e a USP-EACH. 

Criação da COPI-CGM Promulgada lei de criação da CGM-SP (Lei Municipal nº 
15.764/2013) em junho, criando formalmente a estrutura da COPI-
CGM. 

                                            

 

76 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/controladoria_geral/noticias/?p=143483. Acesso 
em 07-05-2019. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/controladoria_geral/noticias/?p=143483
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Reunião entre CGM-SP, 
Fundação Avina e USP 

Em junho, realizou-se reunião com Fundação Avina, buscando 
apoio financeiro para a viabilização da ferramenta Cuidando do 
meu Bairro. 

2014  

 1º Evento CGM-SP e Colab-
USP 

Ocorrido em julho, com foco na participação de gestores e 
servidores da PMSP mas também aberta ao público interessado, 
intencionou promover uma discussão sobre a abertura de 4 
diferentes bases de dados municipais: Portal da Transparência, 
Sistema de Convênios, Diário Oficial Aberto e Sistema dos Imóveis 
Cedidos. 

Assinatura do Termo de 
Convênio entre CGM-SP e 
USP 

Em outubro, as negociações entre CGM-SP e Colab-USP seguiram 
adiante, firmando dois termos de convênio entre PMSP e UPS-
EACH. Uma das ações previstas no Termo de Convênio nº 
31/2014/CGM era a criação de uma plataforma que disponibilizasse 
o DOC-SP em formato aberto. Apesar do termo ter sido firmado em 
outubro, a plataforma já estava em desenvolvimento.77 

2º Evento CGM-SP e Colab-
USP 

Ocorrido em novembro, apresenta os projetos acordados nos 
termos de Convênio para a sociedade, assim como realiza o 
lançamento do protótipo do Diário Livre. No evento foram captadas 
as demandas e dúvidas da sociedade civil (principalmente, 
desenvolvedores, hackers e organizações da sociedade civil). Um 
dos meios de divulgação do evento foi uma propaganda inserida na 
edição de 08/11/2014 do próprio DOC-SP. 

Incentivo ao uso para 
servidores da PMSP 

Após envio de mensagens para servidores disseminando a 
plataforma dentro da PMSP, o Diário Livre registrou seu maior 
número de acessos.  

Diário Livre é tema de 
programa na rádio CBN 

O Diário Livre é apresentado na rádio CBN. Programa foi ao ar em 
28 de novembro.  

2015  

Publicação de vídeo no 
Youtube explicando o Diário 
Livre 

Em janeiro, COPI-CGM publica vídeo em Youtube, com 
explicações sobre o Diário Livre. 

Diário Livre é vencedor de 
prêmio no CONIP 

Em agosto, Diário Livre ganha prêmio no Congresso de Informática 
e Inovação na Gestão Pública, na categoria ‘Governo Aberto’ 

Assinatura do 1º Termo 
Aditivo do Termo de 
Cooperação nº 31/2014/CGM 

Em outubro, o Termo de Cooperação entre CGM-SP e Colab-USP 
foi renovado por mais doze meses.  

2016  

                                            

 

77 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/controladoria_geral/noticias/?p=182421. Acesso 
em 07-05-2019. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/controladoria_geral/noticias/?p=182421
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Publicação da dissertação de 
Andrés Martano sobre o 
processo de criação do Diário 
Livre 

Em fevereiro, a dissertação ‘Diário Livre: cocriação de uma 
ferramenta para publicação de um diário oficial em formato aberto’ 
é publicada no banco de teses e dissertações da USP. 

Apresentação do Diário Livre 
no Open Data Leaders 
Network, em evento realizado 
em Londres para  comunidade 
de dados abertos 

Em fevereiro, a CGM-SP participou de evento organizado pelo 
Open Data Institute em Londres, apresentando a plataforma do 
Diário Livre. 

Revista Espaço Aberto, da 
USP, publica nota sobre o 
Diário Livre  

Na edição de fevereiro, a revista Espaço Aberto, da USP, publica 
nota sobre o Diário Livre. 

Assinatura do 2º Termo 
Aditivo do Termo de 
Cooperação nº 31/2014/CGM 

Em outubro, o Termo de Cooperação entre CGM-SP e Colab-USP 
foi renovado por mais doze meses. 

Governo Federal brasileiro 
lança nota afirmando que os 
dados do Diário Oficial da 
União serão publicados em 
formato aberto.  

Portaria nº 377 da Imprensa Nacional, publicada em 16/11/2016, 
institui o Plano de Dados Abertos da Imprensa Oficial. Uma das 
ações previstas era a publicação das seções 1 e 2 do DOU em 
formato aberto. 

2017  

Citação da necessidade de 
internalização do Diário Livre 
na 23º Reunião da CMAI 

Em fevereiro, foi registrada em ata da Comissão Municipal de 
Acesso à Informação a necessidade de internalização do Diário 
Livre na PMSP, uma vez que o projeto piloto estava hospedado em 
um provedor da USP, sendo necessário pensar na migração do 
sistema para dentro da PMSP. 

Diário Livre é apresentado em 
vídeo do prefeito anunciando 
o fim da versão impressa do 
DOC-SP 

No vídeo informando o fim da edição impressa do DOC-SP, o 
prefeito da época apresentou a plataforma Diário Livre ao invés da 
plataforma eletrônica do DOC-SP. Notícia do Jornal Estado de São 
Paulo relatando o caso foi publicada no dia 15 de março de 2017. 

Assinatura do 3º Termo 
Aditivo do Termo de 
Cooperação nº 31/2014/CGM 

Em setembro, o Termo de Cooperação entre CGM-SP e Colab-
USP foi renovado por mais doze meses. 

2018  

Diário Oficial da União é 
publicado em formato aberto 

As seções 1 e 2 do DOU de dezembro de 2017 foram 
disponibilizadas em formato aberto. 

Diário Livre é finalista do 
Premia Sampa, promovido 
pela SMIT e SMG 

Em dezembro, Diário Livre é finalista na categoria ‘Inovação Aberta’ 
do Premia Sampa, iniciativa da SMG e da SMIT para reconhecer 
práticas de gestão pública no município. 

Fonte: autoria própria 

7.3 Os significados da abertura da base de dados do DOC-SP 

Nesta seção buscaremos entender os sentidos e o enquadramento da necessidade 

de abertura da base de dados do Diário Oficial da Cidade de São Paulo, como se deu 
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a tradução da ideia para a prática, como foram atravessados os pontos de passagens 

obrigatórios e como se inscreveu o significado da abertura.  

7.3.1 Sentido e enquadramento da necessidade de abertura 

Possibilitar a abertura de uma das maiores bases de dados da PMSP, cujo conteúdo 

amplo propiciaria diferentes usos e reusos foi o principal motivo alegado pela COPI-

CGM para priorizar o projeto. Para além das demandas de controle interno (tais como 

um melhor acompanhamento de licitações, outorgas onerosas ou nomeações de 

servidores), também havia uma busca constante por parte do órgão por soluções 

inovadoras de abertura de dados públicos que gerassem alto valor público em sua 

disponibilização.  

Além disto, a existência de um contrato considerado como sendo de alto valor para a 

Administração Pública municipal, em contraposição a prestação de um serviço 

julgado como inadequado para os atuais parâmetros tecnológicos, reforçou as 

demandas internas por novas soluções, assim como facilitou a mobilização junto à 

SMG, que apoiou o projeto em sua fase inicial (ainda que não o tenha priorizado, 

posteriormente).  

Três outros fatores parecem ter sido decisivos para a abertura da base de dados do 

DOC-SP: (a) a preexistência do interesse de parceria entre Colab-USP e CGM-SP, 

uma vez que, internamente, não havia capacidade técnica para a condução do 

processo; (b) a preexistência e a disponibilização de uma base de dados robusta, 

possibilitando o desenvolvimento da solução tecnológica em ambiente externo ao da 

PMSP e da IMESP; (c) a possibilidade de atualização constante, a partir de uma rotina 

de envio dos arquivos para alimentação da plataforma do Diário Livre.  

7.3.2 Tradução da ideia para a prática 

Primeiramente, a abertura da base de dados do DOC-SP foi tentada diretamente junto 

à empresa responsável pela sua hospedagem e publicação, isto é, a Imprensa Oficial 

do Estado de São Paulo. Porém, os servidores da COPI-CGM perceberam que não 

haveria espaço para continuar a ação por tal via. 

O fato de haver servidores na COPI-CGM que sabiam como se dava o processo de 

alimentação da base foi um facilitador no processo pois, assim, foram buscadas 

algumas alternativas internas para a abertura da base de dados.  
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De fundamental importância para o processo de abertura foi o acesso aos arquivos 

de todas as matérias do jornal publicadas desde 2003, armazenados casualmente no 

computador de trabalho de uma pessoa da CGDOC-SMG.  

Na estruturação da informação para publicação dos dados em formato aberto, viu-se 

que não há uma preocupação com a entrada de dados estruturados, dificultando o 

processo de abertura e causando alguns problemas relativos à integridade dos dados 

disponibilizados. Porém, mesmo detectado este problema, a PMSP não implementou 

nenhuma ação para minimizá-lo. Também houve barreiras técnicas, criadas no 

âmbito da PMSP, que impossibilitaram a alimentação automática do Diário Livre, 

demandando a implementação de uma rotina manual de atualização da plataforma. 

Independentemente do reconhecimento público da iniciativa, inclusive interno, a 

manutenção do projeto ao longo dos anos só foi possível porque o próprio Colab-USP 

veio arcando com todos os seus custos operacionais. Não foram encontrados indícios 

de que a PMSP internalizará a iniciativa ou que desenvolverá um projeto de abertura 

de dados do DOC-SP, seja junto à empresa de tecnologia municipal (Prodam) ou 

outras empresas de tecnologia, seja junto à IMESP. 

7.3.3 Atravessando os pontos de passagens obrigatórios 

Todo o processo de abertura do DOC-SP tal como descrito neste capítulo poderia ter 

sido simplificado acaso a IMESP tivesse atendido a demanda inicialmente solicitada 

pelo órgão de controle da PMSP, isto é, disponibilizar em formato aberto o conteúdo 

do DOC-SP.  

Uma vez que esse processo não ocorreu, foi necessário estabelecer articulações 

intragovernamentais e junto à sociedade civil para possibilitar a abertura dos dados. 

Nesse sentido, foram fundamentais as ações da COPI-CGM e do Colab-USP, assim 

como a contribuição da CGDOC-SMG, que disponibilizou as bases de dados 

requeridas.  

Os servidores públicos que alimentam a base de dados do DOC-SP são atores 

fundamentais para o processo, pois caso as matérias fossem publicadas de forma 

mais padronizada, os resultados da abertura seriam ainda melhores. Outra solução 

possível seria o aprimoramento da plataforma de alimentação de dados, solução 

tecnológica que deveria ser planejada entre SMG e IMESP.  
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Hoje, passados mais de quatro anos do lançamento da prova de conceito, a 

plataforma do Diário Livre continua sendo um ponto de passagem obrigatório. Como 

o projeto não foi internalizado pela PMSP e como o termo de cooperação celebrado 

entre o Colab-USP e a CGM não está mais vigente, os riscos de descontinuidades 

são bem altos. Nesse sentido, inclusive, percebemos que a última atualização do 

Diário Livre se deu em Fevereiro de 2019. Portanto, mesmo havendo uma solução 

tecnológica que possibilitaria a abertura de dados do Diário Oficial da Cidade de São 

Paulo, o projeto, atualmente, não está mais em operação. 

7.3.4 Inscrevendo o significado da abertura 

Desde o lançamento do Diário Livre, em outubro de 2014, até muito recentemente, 

sua atualização foi realizada diariamente. Como prova de conceito, tornou possível 

que uma das maiores fontes de informações oficiais da Administração Pública fosse 

integralmente disponibilizada em formatos abertos (HTML, XML, JSON, RSS e Atom), 

utilizando tecnologias desenvolvidas com softwares livres, mesmo quando os órgãos 

oficiais não se preocuparam em oferecer este tipo de saída ou em usar este tipo de 

tecnologia.  

Também demonstrou que é possível oferecer serviços gratuitos e melhores por meio 

da abertura de dados. Servidores públicos (os usuários mais comuns do Diário Livre) 

e cidadãos relataram que o Diário Livre permitia a cópia de textos nos formatos em 

que eram publicados, algo que não era possível na versão oficial. Além disso, o Diário 

Livre oferece, gratuitamente, uma ferramenta de recebimento de notificações quando 

determinada palavra surge no DOC-SP, serviço que ainda atualmente é oferecido 

pela IMESP somente para assinantes da plataforma (a um custo de R$ 27,00/mês 

por palavra-chave cadastrada)78.  

A disponibilização de todo o processo de construção do Diário Livre no GitHub79, um 

repositório aberto e seu licenciamento com uma licença aberta (Licença Pública Geral 

Affero GNU), possibilita que outros projetos sejam realizados com a programação 

utilizada, como, por exemplo, a Plataforma Pedidos Respondidos! – vista no capítulo 

                                            

 

78 https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BoletimDOAssinatura_16_1.aspx#30/04/2019. Acesso em 
30-04-2019. 
79 https://github.com/rafaeusantana/docsolr. Acesso em 01-05-2019. 

https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BoletimDOAssinatura_16_1.aspx#30/04/2019
https://github.com/rafaeusantana/docsolr
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anterior. Neste sentido afirma Martano (2015, p. 79), “que tanto o Solr como o 

BlackLight são ferramentas genéricas para a indexação, filtragem e exibição de 

informação textual. Logo essa parte do processo de publicação do DL poderia ser 

reaproveitada praticamente por completo em outras iniciativas de abertura de dados 

textuais.”. Por outro lado, importante observar, como salienta Martano (2015, p. 92), 

que “Apesar do código do sistema e dos scripts relacionados estarem abertos, e de 

algumas funcionalidades e correções terem sido requisitadas, nenhum desenvolvedor 

externo à equipe e à prefeitura, contribuiu no desenvolvimento do sistema.”. 

A disponibilização das bases em formatos abertos também possibilitou a geração de 

outros serviços da própria PMSP como, por exemplo, a criação do LabDiário80, um 

script elaborado por um servidor do LabProdam que usava as bases para produzir 

clippings temáticos diário que informavam, por exemplo, as contratações e 

exonerações de servidores públicos de um órgão específico81. 

Por fim, realizar a plataforma em parceria com um órgão público possibilitou ao Colab-

USP a condução de uma análise em profundidade de como se dão os mecanismos 

de decisões da Administração Pública, ao mesmo tempo em que, por outro lado, 

trouxe alguns constrangimentos ao projeto. Como afirmou Martano (2015, p. 112). 

“Uma questão relevante e ainda em aberto é quanto à internalização do sistema pela 

prefeitura, uma vez que ele continua hospedado no servidor do Colab-USP. Tendo 

em vista que o sistema foi desenvolvido de forma experimental, a internalização do 

mesmo não está garantida, o que pode comprometer sua existência a longo prazo.”.  

7.4 O modelo actancial da abertura da base de dados do DOC-SP 

Na análise do modelo actancial do processo de abertura da base do DOC-SP, 

conforme a Figura 23, percebemos as influências diretas dos seguintes actantes: 

• no eixo da transmissão, o remetente é a CoLAb-USP, que possibilita o 

processo de abertura da base do DOC-SP por meio de sua ação tecnicamente 

informada. No mesmo eixo, os receptores do processo de abertura são os 

controles internos e externos, os servidores públicos, a sociedade civil; 

                                            

 

80 http://labprodam.prefeitura.sp.gov.br/LabDiario/. Acesso em 02-05-2019. 
81 https://github.com/pnspinelli/BuscaDiarioLivre. Acesso em 01-05-2019. 

http://labprodam.prefeitura.sp.gov.br/LabDiario/
https://github.com/pnspinelli/BuscaDiarioLivre
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No eixo do desejo vê-se que há uma relação direta entre o Colab-USP (sujeito) 

e a abertura da base do DOC-SP (objeto), pois foi o trabalho desenvolvido pelo 

grupo de pesquisa que possibilitou, de fato, todo o processo de abertura; 

Figura 23 - Modelo actancial do processo de abertura da base de dados do DOC-SP 

 

Fonte: autoria própria 

• No eixo do poder, os facilitadores são, de um lado, a relação entre a CGM e 

SMG, como vista, cooperativa, os arquivos disponibilizados no computador 

pessoal de SMG, o reconhecimento público dado ao Diário Livre, com prêmios 

fora e dentro da própria PMSP, os softwares livres, as bolsas de mestrado, a 

metodologia de prova de conceito e a produção acadêmica gerada pelo 

processo. Em relação aos inibidores, viu-se que o principal deles foi dado pela 

IMESP e pelo contrato entre o órgão e a SMG, a forma de alimentação das 

bases, de forma desestruturada, os vocábulos e os códigos sem 

padronizações, uma suposta preocupação com segurança, impedindo 

conexões imediatas entre USP e Prodam, a ausência de um computador com  

softwares livres  na COPI-CGM, e a falta de internalização da iniciativa por 

parte da prefeitura. 
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7.5 Traduções e desvios, mobilizações e desmobilizações na abertura da base 

do DOC-SP 

A partir das informações levantadas na pesquisa, foi possível detectar a existência de 

seis processos de traduções e desvios em relação à abertura da base de dados do 

Diário Oficial da Cidade de São Paulo. A impossibilidade da abertura dos dados pela 

Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, órgão responsável pela hospedagem, 

editoração e publicação do jornal primeira delas, levou à necessidade de se buscar 

alternativas dentro da própria PMSP para que a abertura fosse realizada.  

Após este primeiro desvio, a descoberta de que a Secretaria Municipal de Gestão 

possuía um banco de dados com arquivos em TXT de todas as edições do jornal 

desde o ano de 2013 trouxe nova tradução para a abertura dos dados do Diário 

Oficial. Porém, como a simples disponibilização dos arquivos em formato TXT poderia 

não trazer nenhum efeito útil e como não havia capacidade técnica interna na 

Coordenadoria de Promoção de Integridade da Controladoria Geral do Município para 

se desenvolver uma solução tecnológica intraorganizacionalmente, buscou-se atores 

externos para apoiar este desenvolvimento. 

A entrada do Colaboratório de Desenvolvimento e Participação da USP no processo 

de abertura possibilitou, enfim, que os dados do DOC-SP fossem disponibilizados em 

formato aberto a partir da criação da plataforma do Diário Livre. Após o lançamento 

da plataforma, três outros desvios demandam novas traduções para que o processo 

de abertura, hoje descontinuado, seja retomado: (a) a necessidade de se pensar em 

soluções para a atualização diária do jornal na plataforma do Diário Livre; (b) o fim da 

vigência do termo de cooperação entre CGM e Colab.USP; (c) a demanda de 

internalização do projeto no âmbito da PMSP. 

A Figura 24 apresenta as mobilizações que atuaram nas traduções acima descritas, 

assim como as desmobilizações que levaram aos desvios durante o processo de 

abertura de dados do DOC-SP. Em nossa análise, é possível afirmar que o maior 

ganho deste processo de traduções e desvios foi demonstrar que um ator externo à 

PMSP foi capaz de oferecer uma solução tecnológica de custo relativamente baixo, 

utilizando softwares livres e disponibilizando toda a documentação para a possível 

internalização do projeto. Por outro lado, a descontinuidade do projeto demonstra que 

a manutenção de iniciativas de abertura de dados governamentais, para além das 
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questões técnicas, demanda também de fatores políticos e organizacionais para 

continuarem existindo.  

Figura 24 - Traduções e desvios, mobilizações e desmobilizações na abertura da base do DOC-SP 

 

Fonte: autoria própria 
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7.6 Considerações parciais sobre os resultados do estudo de caso 

Conforme observam Craveiro, Alcazar e Martano, (2016, p. 118, tradução nossa), o 

DOC-SP “tem um fluxo curioso. Seu primeiro estágio é aberto, com informação 

armazenada em um arquivo no formato TXT. Entretanto, para sua publicação 

impressa, por meio da Imprensa Oficial, ou mesmo para sua disponibilização on-line 

com valor legal, um arquivo PDF é gerado”.  

Nesse sentido, a abertura do Diário Oficial significa a transformação da 

disponibilização da sua saída em PDF, tal como ainda hoje é realizada pela IMESP, 

em um arquivo cuja extração possa ser realizada em formato aberto. Para Martano 

(2015, p. 57), “Apesar da base integral não estar atualmente disponível para download 

no site da IO [IMESP], é possível escrever programas para automatizar a extração 

dos PDFs. Deles pode-se então extrair os textos dos artigos. Porém tal processo é 

impreciso, uma vez que os PDFs não são estruturados. Tal procedimento é realizado, 

por exemplo, por empresas que vendem serviços minerando dados na base extraída” 

tais como a Radar Oficial  e a Uplexis . 

Apesar da internalização da iniciativa ter sido algo pensada desde o início do projeto, 

a sua não concretização pode levar à descontinuidade do Diário Livre. Atualmente, 

caso se entre no Diário Livre, é possível perceber que ele não se encontra atualizado, 

apresentando matérias descontinuadas, demonstrando uma possível ausência em 

sua manutenção. Essa questão foi levantada em diferentes ocasiões, tanto pela 

sociedade civil, quanto pelo Colab-USP, quanto pela COPI-CGM.  

No evento de lançamento do Diário Livre, por exemplo, a Coordenadora de Promoção 

da Integridade da época, respondendo pergunta da sociedade sobre essa questão, 

deu a seguinte resposta:  

O que a gente tem falado aqui: é um processo experimental e vai fornecer 
subsídios para, inclusive, a gente pode dimensionar os custos para internalizar 
esta ferramenta. A gente está fazendo em um servidor da USP, então ele não 
está ficando aqui dentro da Prefeitura. Assim que a gente tiver essa 
ferramenta bem desenvolvida, já bem testada, a gente vai, ao longo desse 
processo, estudando as formas de internalização. 

A coordenadora do projeto no Colab-USP, também respondendo a mesma questão 

no evento, comentou que não havia nenhuma garantia de continuidade do projeto, 

mas que a permanência de uma iniciativa do tipo dependia da sua apropriação pela 



160 
 

 

sociedade. Em suas palavras: “qualquer política pública, para ela se perenizar, 

depende da sociedade se apropriar dela e, caso ela seja descontinuada, a opinião 

pública, a repercussão que isso tenha, faça mudarem de ideia.”. Na sua concepção, 

a própria forma de elaboração da iniciativa – de forma colaborativa, incluindo a 

sociedade em todos os processos e disponibilizando os dados do projeto de forma 

transparente – poderia aumentar as chances de internalização da iniciativa. Porém, 

conforme resposta dada no dia do evento, mesmo se não ocorresse essa 

internalização e mesmo se a plataforma fosse descontinuada após a finalização do 

Termo de Convênio, os ganhos do processo – como, por exemplo, a disseminação 

do conceito de dados abertos para servidores públicos e para a sociedade – já eram 

(e ainda são) perceptíveis. 

No mesmo evento, o gestor representando a SEMPLA na época, comentou que o 

maior beneficiário do projeto era a própria PMSP, pois os servidores públicos são os 

principais consumidores das matérias publicadas no DOC-SP e uma melhor 

disponibilização destes dados facilita o processo de leitura e busca da informação 

requerida. Apontou também que, uma vez que o contrato com a IMESP era de 

responsabilidade da SEMPLA, os ajustes necessários no contrato para subsidiar uma 

possível internalização do projeto do Diário Livre deveriam partir da própria secretaria. 

Apesar de ter afirmado que a possibilidade estava no radar do órgão, também 

comentou que não havia como garantir que isso ocorreria. De fato, a internalização 

do Diário Livre não evoluiu nem na época de seu lançamento, nem posteriormente. 

Uma das pessoas entrevistadas comentou que a questão da internalização foi 

discutida com a Prodam, mas nas conversas surgiam desafios “pseudotécnicos” que 

impediam o prosseguimento deste processo (DOC-SP, D202: 36). Uma outra 

entrevistada, observou que a principal questão está relacionada com falta de 

recursos. Quando perguntada se havia um orçamento para a internalização, a 

resposta foi a seguinte:  

Não chegou a fazer orçamento, simplesmente não tinha o recurso para 
dotação para gastar com a Prodam. Eles cortaram o que a gente já tinha no 
contrato e não dava mais para colocar como objeto, por isso que não foi feito 
nem orçamento. Falaram assim, tipo, vocês têm x valor, que era pouquíssimo, 
o contrato ia ficar em 5 milhões na última contratação, era de 5 milhões e ia 
para 3,5. Boa parte dos recursos cortaram dos sistemas. Então deixaram um 
valor muito pequeno para transparência, tanto para a Passiva, o e-SIC, quanto 
para a Ativa. Porque, não foi só para transparência, não posso falar que foi só 
para transparência. Sim, todos os sistemas ficaram com pouco recurso, 
porque era a única parte do contrato que dava de fato para cortar. Uma parte 
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foi cortada do Data Center, porque a Prodam fez umas melhorias e 
conseguiram cortar algumas coisas, mas, para o contrato não chegar a 5 
milhões e não tinha recursos para isso. Ficou, acho que em três milhões e 
setecentos, a última vez que eu tinha visto. Não sei se foi esse valor que 
fechou. Aí você tinha que cortar um que estava previsto para a melhoria de 
sistemas. Então como já não tinha o suficiente nem para Transparência Ativa, 
Dados Abertos e Portal da Transparência, já nem se cogitou fazer orçamento 
para hospedagem do Diário Livre. Simplesmente não tinha mesmo. Não faz, 
porque não adianta, já não vai ter. Então não foi feito orçamento. (DOC-SP, 
D208: 21 – D208: 22) 

É importante salientar que o Termo de Convênio entre CGM e Colab.USP teve três 

aditivos posteriores (CGM-SP; EACH-USP, 2015, 2016, 2017) e que durante todo 

este tempo o Colab-USP arcou com os custos de manutenção da hospedagem e 

manutenção do projeto, ao mesmo tempo em que continuamente, mesmo após a 

troca de gestão ocorrida em 2017, buscou a internalização do projeto na PMSP junto 

à CGM-SP e à SMG. 

Há duas notas técnicas produzidas pela COPI-CGM e encaminhadas para SMG e 

SMIT no início de 2017 (COPI-CMG, 2017b, a), demonstrando que, não obstante os 

altos custos do contrato da PMSP com a IMESP, a análise da gestão da produção e 

divulgação de informações oficial no DOC-SP, apresentava os seguintes problemas: 

 (i) a falta de padronização na produção e divulgação das informações, (ii) o 
modelo defasado de diagramação e disposição dessas informações no Diário 
Oficial, (iii) a publicação em formato fechado de seu conteúdo, (iv) o baixo 
número de leitores do Diário Oficial fora do serviço público, e (v) a insegurança 
jurídica gerada, tanto para a população, como para a própria PMSP.(COPI-
CMG, 2017b, p. 1) 

Na ocasião, COPI-CGM propunha a criação de um grupo de trabalho intersecretarial 

envolvendo dois representantes de cinco órgãos da PMSP (CGM-SP, SMG, 

Secretaria de Governo Municipal – SGM, Secretaria Municipal de Justiça – SMJ, 

Secretaria Municipal da Fazenda – SF; Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia 

- SMIT), para discussão dos seguintes pontos:  

• Mapeamento o processo de publicação como ele acorre hoje; 

• Apontamento dos principais riscos, problemas e pontos de atenção; ] 

• Revisão, inicialmente, das categorias de publicação relacionadas às 
compras públicas e ao módulo de licitações; 

• Análise e proposição de formas de integração das informações resultantes 
dessas publicações com outros sistemas de informação envolvidos no 
processo de compras públicas, e também com os meios de disponibilização 
de informações aos cidadãos; 
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• Proposição de códigos de identificação e formas para estruturação de 
categorias presentes no processo de compras; 

• Definição da melhor estrutura de organização interna do D.O.C. em relação 
ao tema das compras e licitações; 

• Definição, com base em análise jurídica e normativa, de quais informações 
devem estar contidas necessária, suficiente e convenientemente em cada um 
dos momentos de publicações previstos ao longo processo de compra na 
administração municipal; 

• Definição, com base em análise jurídica e normativa, de quais são os textos 
padrão para cada tipo de matéria; 

• Definição de parâmetros técnicos para a proposição de soluções 
tecnológicas a fim de implementar essas mudanças; 

• Desenvolvimento de um protótipo visual com a incorporação das mudanças 
definidas; 

• Definição das estratégias para garantia de implementação das mudanças 
sugeridas, de maneira a causar menos impacto e resultar em menores custos 
para seus funcionários e para a própria administração; 

• Submissão de tais sugestões e mudanças a testes com usuários do sistema 
de publicação e encarregados pelas compras na administração; 

• Previsão de capacitação dos funcionários responsáveis pela atividade de 
publicação no D.O.C. (COPI-CMG, 2017b, p. 13–14) 

Especificamente em relação à questão da disponibilização do diário em formato 

aberto, a Nota Técnica explicita que “o formato atual do Diário Oficial da Cidade de 

São Paulo não cumpre boa parte das exigências contidas na Lei de Acesso à 

Informação (Lei Federal nº 12.527/2011) e no Decreto Municipal nº 53.623/2012 

relativas à Transparência Ativa, como os requisitos básicos de acessibilidade, o 

formato aberto dos dados disponibilizados, orientações sobre procedimentos para a 

consecução de acesso, a possibilidade de acesso automatizado por sistemas 

externos, e a aplicação de mecanismos eficientes de busca.” (COPI-CMG, 2017b, p. 

16).  

Contudo, até o fim deste estudo, em maio de 2019, não foram encontrados nenhum 

indício de que o grupo de trabalho proposto foi criado. Também se verificou que o 

contrato com a IMESP ainda não foi alterado no sentido da publicação dos dados do 

DOC-SP em formato aberto e que o Termo de Aditamento do convênio entre a CGM-

SP e a Colab-USP está vencido desde 2018. De 2017 até a data de publicação deste 

estudo, a principal alteração ocorrida no contrato entre a PMSP e a IESP foi o fim da 

versão impressa e o corte de estimativas de horas de trabalho no desenvolvimento 

de melhorias e atualizações do sistema, assim como da estimativa de fornecimento 

de chaves digitais (e-CPF) para os servidores. 

Por outro lado, verifica-se que sistemas de transparência pública vêm sendo 

desenvolvidos e aperfeiçoados pela SMG, tais como a plataforma Legislação 
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Municipal e o Sistema Eletrônico de Informações – SEI. Como relata uma das 

pessoas entrevistadas, “a alternativa que surgiu para melhorar o acesso a essas 

informações foi colocar essas informações disponíveis no SEI, que é o Sistema 

Eletrônico de Informações, que é um sistema que, basicamente, só quem mexe nele 

é servidor” (DOC-SP, D201: 3). Isso é observado também por outra entrevistada, para 

quem a introdução do SEI na PMSP,  

muda um pouco a perspectiva do que se precisa mesmo publicar no Diário 
Oficial, do que se pode ser uma outra forma de publicar, que dá transparência 
para os documentos, para os editais. Acho que é um ganho muito grande o 
SEI, mas também precisa de um processo interno de publicação. Então eu 
acho que ficou despriorizado. ( 3:31). 

A questão que deve ser observada, neste caso, mas que parece ser desconsiderada 

até então, é que o conteúdo publicado no DOC-SP, por seu caráter, é capaz de ser 

disponibilizado ao longo dos anos com maior durabilidade histórica do que outras 

formas de arquivamento de informações públicas, principalmente no meio digital. 

Além disso, quando se restringe o que é publicado nos jornais públicos oficiais, 

mantendo somente pequenos extratos das matérias ao invés das informações em sua 

íntegra, torna-se mais difícil a indexação documental, especialmente em um contexto 

de baixa padronização da informação publicada, tal como hoje ocorre no atual DOC-

SP. 
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8 COMO AS ACTANTES ENTREVISTADAS TRADUZEM O PROCESSO DE 

ABERTURA DE DADOS? 

Neste capítulo traremos as traduções que as actantes entrevistadas nos trouxeram 

sobre os conceitos de transparência e dados governamentais abertos, assim como 

suas visões sobre quais são os fatores mobilizadores dos processos de aberturas de 

dados. Nas análises, percebemos a geração de uma produção coletiva de 

conhecimento realizada por pessoas com alta autoridade sobre o assunto, pois são 

as atrizes e os atores humanos que conduziram e, em alguns casos, ainda conduzem 

os processos de aberturas de dados no município de São Paulo.  

O grupo de dez pessoas que trouxe os insumos para este capítulo é composto por 

actantes que atuaram ou ainda atuam em coordenadorias de departamentos, 

diretorias de divisões ou coordenadorias de áreas específicas. São, portanto, aquilo 

que a literatura de Administração Pública denomina como gestores e servidores do 

médio escalão da gestão pública e que, na prática, conduzem os processos de 

abertura de dados, seja após uma decisão política da alta gestão, seja atuando de 

forma empreendedora pois possuem relativa autonomia e discricionariedade para 

realizarem estas ações, já que atuam em setores que possuem atribuições 

relacionadas com a abertura de dados públicos.  

8.1 Transparência e Dados Governamentais Abertos: conceitos e relações 

Em praticamente todas as entrevistas (com exceção de uma delas) perguntamos 

como as pessoas entrevistadas definiam os conceitos de transparência pública e de 

dados governamentais abertos.  

Quando analisamos as definições dadas pelos actantes em relação à transparência 

pública, vemos que, dentro da visão sociotecnopolítica elaborada no Capítulo 4, 

houve uma única ausência: a visão de transparência como inovação. Conforme a 

Figura 25, percebemos que a visão de transparência pública como publicidade foi a 

mais comum entre as pessoas entrevistadas, seguida pela visão de transparência 

pública como accountability. Menos citadas foram as visões de transparência pública 

como direitos humanos e como governo aberto. 

Transparência como publicidade, conforme as respostas dadas pelas actantes 

entrevistadas, pode ser conceituada como sendo a disponibilização de todos os 
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dados e informações do setor público, com o devido resguardo das informações 

sensíveis, de forma que a sociedade possa conhecer a ação governamental cotidiana, 

alinhando a qualidade da informação disponível para os agentes públicos com a 

qualidade da informação disponibilizada para a população. 

Figura 25 - Conceituação de transparência pública conforme modelo tecnosociopolítico, na visão das 
actantes da PMSP 

 

Fonte: autoria própria 

No Quadro 13 reunimos todas as citações encontradas, separadas conforme as 

categorizações realizadas: (a) disponibilização ampla de dados e informações, 

resguardando dados sensíveis; (b) conhecimento da ação pública cotidiana e (c) 

alinhamento informacional entre Estado e sociedade. 

Já na visão da transparência como accountability, a construção conceitual que 

fizemos a partir das respostas dadas é a de que a transparência é um pilar de 

sustentação da democracia, uma vez que garante diálogos entre o Estado e a 

sociedade, vistos como necessários em uma relação de principal-agente, cuja 

principal característica é a outorga de poder político e o financiamento da máquina 

pública por aqueles que, portanto, tem legitimidade para acessarem tudo o que o 

governo faz de forma a realizarem um controle social contínuo nas ações públicas 

que afetam sua vida cotidiana.   
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Quadro 13 – Citações relacionadas à visão de transparência como publicidade 

DISPONIBILIZAÇÃO AMPLA DE DADOS E INFORMAÇÕES 

A gente parte do princípio aqui que nada é sigiloso, tanto da questão do dado em si, quanto  das 
atividades que a gente realiza. Então o que não pode, o que não é transparente, vamos  dizer assim, 
o que não posso deixar esse acesso mais livre é exceção (Geral, D405: 1) 

... é todos os dados da Administração que você pode apresentar para a  população (Geral, D408: 3) 

eu acho que a transparência pública, na verdade, ele tá muito  ligado a disponibilização de todos os 
dados que a Prefeitura detém, claro que limitando ali  aquela questão de dados pessoais e 
estratégicos, na verdade. Mas o conceito que a gente  trabalhava era a de disponibilização de 
qualquer dado que a Prefeitura possuísse, mesmo  aqueles menos, que aparentemente não tem 
muito valor. (Geral, D403: 1) 

... a gente até brincava, falava “olha, isso pode não ser interessante para mim,  mas pode ser 
interessante para outra...”, enfim, dependendo do público, de quem quer ver  aqueles dados ali. 
(Geral, D403: 2) 

É você disponibilizar para o cidadão todas as informações, principalmente de custo, pois a  gente 
bate muito na questão de custo. Mas não só isso. (Geral, D408: 1) 

CONHECIMENTO DA AÇÃO PÚBLICA COTIDIANA 

A  questão de transparência é o governo ser transparente em torno do que ele faz. Então eu  imagino 
assim, transparência governamental é deixar disponível para qualquer pessoa a  base de dados e, 
também, de informações públicas, não confundindo dados com  informação. (Geral, D406: 1) 

... é um paradigma de Administração Pública, pensar o acesso que os cidadãos têm  às ações e às 
formas como as coisas são feitas. (Geral, D402: 1) 

Eu enxergo como o acesso e a disponibilização de informações e dados  dentro do governo (Geral, 
D404: 1) 

... fornecer todas as informações sobre o que está  acontecendo na administração pública, tanto 
internamente - no sentido de como os  servidores estão trabalhando, enfim a transparência de salário 
já é um passo nesse sentido,  mas também existe uma transparência aí de, por exemplo, listas, de 
que horas o servidor  entrou para trabalhar, que hora ele saiu. Isso também vai, uma forma de ser 
transparente. (Geral, D400: 1) 

ALINHAMENTO INFORMACIONAL ENTRE ESTADO E SOCIEDADE 

Em relação aos  dados, eu acho que é você promover, você alinhar o processo interno e externo de  
produção de informação. (Geral, D410: 3) 

O que eu acho que é transparência dos dados é você conseguir alinhar  o seu processo de 
qualificação da informação com o que é divulgado e publicado. Então,  né, “olha, beleza, o que é 
não transparente?”. Claro, guardar o dado no computador, o  governo usar e dizer que não tem, isso 
é um caso extremo. Mas o que não é transparente? A qualidade dos dados está em um estágio 
muito mais avançado do que o que é  disponibilizado. Eu acho que o máximo que você consegue 
equiparar esses dois  movimentos, mais transparente você é em relação a informação. (Geral, D410: 
5) 

Fonte: autoria própria 

A Figura 26 reúne as citações relacionadas com três blocos de abordagens 

encontradas em torno da visão de transparência como accountability, isto é: (a) a 
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transparência como pilar democrático; (b) a transparência como uma obrigação do 

governante perante os governados; (c) a transparência como facilitadora do controle 

social.  

Figura 26 - Citações relacionadas à visão de transparência como accountability 

 

Fonte: autoria própria 

Na conceituação da visão da transparência como direitos humanos, vimos que a 

transparência deve ser conceituada como uma relação de comunicação 

governamental orientada para a sociedade, capaz de reduzir assimetrias de poder ao 

tornar as informações públicas entendíveis e acessíveis sem privilegiar determinados 

grupos nos processos de tomada de decisão, possibilitando, como resultado, a 

geração de transformações localizadas.  

Na Figura 27 podemos interagir com as respostas que foram consideradas para a 

formação deste conceito. Como se pode perceber há nas citações a visão de (a) 

transparência como a comunicação amplamente compreensível entre Estado e 

sociedade; (b) transparência como a necessidade de o Governo acessar amplamente 

todos os cidadãos com seus atos de disponibilização de informação pública; (c) 

transparência como um mecanismo que vai esclarecer aos cidadãos todas as etapas 

presentes no processo de decisão pública; (d) transparência possibilitando a redução 

de assimetrias de poder entre diferentes grupos sociais. 
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Figura 27 – Conceituações de transparência como direitos humanos 

 

Fonte: autoria própria 

A última visão percebida lida com a perspectiva da abertura, que é a concepção de 

transparência como governo aberto. Na formulação dos actantes, a transparência 

nessa visão é a possibilidade de permitir que sociedade participe ativamente dos 

processos de elaboração e acompanhamento de políticas públicas, ao mesmo tempo 

em que a gestão pública se comunique com a sociedade, explicitando previamente 

suas intenções nesses processos de interação.  

Figura 28 – Conceituações de transparência como governos abertos 

 

Fonte: autoria própria 

A Figura 28 traz as seguintes abordagens da transparência como governo aberto: (a) 

transparência como sendo a necessidade do governo deixar suas intenções explícitas 
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para a sociedade; (b) transparência como processo retroalimentação informacional 

entre sociedade e Estado; (c) transparência como facilitadora dos processos de 

construção colaborativa das políticas públicas e de acompanhamento de seus 

resultados. 

Quando comparamos as respostas dadas pelas actantes em relação aos conceitos 

de transparência e de dados governamentais abertos, vemos que há uma 

diferenciação bem explícita em relação ao uso das palavras, tal como se nota nesta 

visualização comparada da nuvem de palavras em torno dos dois termos. 

Figura 29 - Nuvem de palavras do conceito de transparência pública, conforme actantes entrevistadas 

 

Fonte: autoria própria 

Na primeira nuvem (Figura 29) percebemos a presença de palavras mais próximas 

às normativas sociopolíticas tais como acesso, poder, governo, cidadão, pública, 

democracia, administração, políticas, gente, sociedade. Também vemos a presença 

de prescrições claras, evidenciadas pelos usos dos verbos ter, promover, dar, alinhar, 

disponibilizar, deixar, analisar, dentre outros. Já na segunda nuvem (Figura 30), 

vemos questões técnicas permeando  um mundo sociopolítico: dados, abertos, 

brutos, máquina, padrões, csv, xls, odt, pdf, Excel, arquivo, de um lado; governo, 

sociedade, informação, gente, transparência, de outro. 
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Figura 30 - Nuvem de palavras do conceito de dados governamentais abertos, conforme actantes 
entrevistadas 

 

Fonte: autoria própria 

Detectando essa questão entre as técnicas e o sociopolítico, realizamos uma 

categorização dos conceitos de dados governamentais abertos oferecidos nas 

entrevistas, a partir de suas especificidades. Foram detectados um total de quatorze 

citações que tinham as tecnicidades como características predominantes e um total 

de treze citações que tinham as sociopoliticidades como questões fundamentais. 

Em relação às tecnicidades (Quadro 14), apesar dos conceitos técnicos estarem bem 

alinhados entre as pessoas entrevistadas, foram encontradas duas controvérsias: (a) 

a relação e a diferenciação entre dados e informações;  e (b) os padrões necessários 

para que um dado possa ser caracterizado como aberto ou não. Na primeira questão, 

enquanto para algumas pessoas a visão de dados era mais restrita, sendo 

considerado como dados somente aquilo que é convencionalmente denominado 

como dados brutos, para outras o conceito de dados inclui também as informações 

previamente estruturadas ou minimamente tratadas pelos governos. Em relação à 

segunda questão, enquanto para uns a caracterização como abertos era a de estarem 

disponibilizados em formatos não proprietários, para outros, a principal característica 

residia na sua possibilidade de manipulação (usos e reusos). 
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Quadro 14 - Tecnicidades relacionadas com o conceito de dados governamentais abertos, conforme 
actantes entrevistadas 

DADOS GOVERNAMENTAIS ABERTOS E SUAS TECNICIDADES 

... é o formato bruto da informação. Ou seja, ela não sendo tratada ou não sendo convertida  em um 
indicador, por exemplo. A gente está pensando mais no dado na forma bruta que  ele foi gerado. 
(Geral, D400: 7) 

Depende se a gente vai entrar numa discussão sobre dado ou  informação governamental aberto, 
mas, se for puxar especificamente para definição de  dados abertos, é realmente um formato mais 
bruto da informação. (Geral, D400: 8) 

... são em grande parte  informações estatísticas ou informações orçamentárias (eu estou falando 
informação mas,  no caso, são dados), que vão embasar análises aí sobre como o governo está 
agindo com  suas políticas públicas, como está empreendendo. Mas aí, é, na verdade, um dado que 
ele  precisa ser tratado, ele precisa ser transformado numa análise. Ele não é uma análise per  se, 
ele é um. (Geral, D400: 9) 

.... abertos, seguindo os  padrões de ser legível por máquinas, licenças abertas, com possibilidade 
de reuso, ele  entra nessa categoria de abertura. Senão são só dados estruturados. Se ele tiver 
licença  livre e a possibilidade de reuso e a legibilidade por máquinas, sem padrões proprietários... 
(Geral, D402: 7) 

... ele entra como aberto. Tem vários níveis de maturidade. O básico é este. (Geral, D402: 8) 

... dentro dessa categoria mais ampla de transparência pública, eu acho que tem essa  categoria de 
dados que ela pressupõe uma série de padrões, da estruturação da  informação. (Geral, D402: 4) 

Dados governamentais abertos... eu acho que é menos... para mim ela é mais utilitária, a  definição. 
Acho que é o conjunto de dados e informações que estão sob a guarda do  governo e que passam 
a ser disponibilizados e reutilizados e recriados e construídos  colaborativamente com a sociedade. 
Acho que tem níveis, né? (Geral, D404: 5) 

... os dados governamentais abertos seria o governo fornecer toda a base primária que ele  tem de 
dados. Então, por exemplo, eu não vou trabalhar o dado do ponto de vista de virar  uma informação, 
ele é um dado mesmo, dado bruto, sem mexer. (Geral, D406: 3) 

A questão dos dados  brutos, quando a gente trabalhar, outra questão grande que a gente tem, que 
é mais  teórica, que eu discuto lá dentro, mas as pessoas confundem muito dado com informação 
(Geral, D406: 6) 

... dados públicos, dados brutos. A gente discute uma coisa. Quando eu forneço  um dado bruto, 
gero uma planinlha CSV. Ou então quando é um dado georreferenciado  em shapefile, que hoje o 
shapefile é um formato aberto. Eu não mexi em nada, ele está  bruto, ele tem a tabela de atributos, 
que diz o que ele tem. Isso não se confunde com as  informações. Por exemplo, se eu pegar esse 
dado e transformar em uma tabela e colocar  em um XLS ou mesmo que seja em um CSV já 
ordenado, de forma que ele tenha um  sentido, ele já não é um dado aberto. (Geral, D406: 7) 

Dado aberto é muito diferente de transparência. Transparência é quando a pessoa quer saber uma 
informação: quantas escolas existem  no distrito x da prefeitura? Ele não está pedindo um dado 
aberto, ele está pedindo uma  informação, isso já trabalhado. Quando a gente fornece o dado aberto, 
é um dado que tem  que ser trabalhado para ele fazer algum significado. Às vezes a tabela é tão 
complicada  que você precisa de um metadados bem sólido para a pessoa entender como ele vai  
trabalhar aquilo. (Geral, D406: 8) 



172 
 

 

Dados, aquela coisa do caractere, que não tem  uma informação até o momento que ele vai ser 
unificado com outros dados. Aí, sim, vai  permitir que se tenha uma informação, um conhecimento, 
(Geral, D407: 5) 

... a gente foi para uma parte mais, entre aspas, técnica da coisa. A gente criou um curso  de dados 
abertos, e a gente frisa muito na extensão mesmo, né? Então é um arquivo que  eu posso abrir em 
qualquer máquina, independente de um software proprietário ou que  precise pagar. Então a gente 
frisa muito. Você está mexendo no Excel? Você pode  continuar mexendo no seu Excel mas salva 
lá em CSV, salva em ODT. Então essa parte  mais técnica de você deixar o seu arquivo apto a ser 
lido por diferentes tipos de máquina,  não só quem tem o Excel, quem tem o PDF. (Geral, D408: 6) 

Tem definições mais específicas, de  formatos. Se é Excel... Para mim Excel é um dado aberto, 
porque o cara do outro lado  baixa lá e faz as coisas que ele quer com aquele dado. Então eu não 
me preocupo tanto  assim com o nível lá, as estrelinhas. Agora é claro, tem API, tem vários níveis 
de. (Geral, D410: 8) 

Fonte: autoria própria 

Já em relação às sociopoliticidades (Quadro 15), detectamos visões menos 

consensuadas, o que é algo natural dentro da lente teórica que aqui estamos 

utilizando. Nas traduções das actantes entrevistadas é possível perceber que os 

processos de abertura de dados governamentais devem ser planejados buscando 

não somente a disponibilização das bases de dados para acesso e manejo daqueles 

dados mas, também, buscando o aumento da transparência pública (a partir do 

estímulo ao manuseio daqueles dados e da geração de conhecimento em cima da 

abertura) e a melhoria da gestão pública (percebendo os servidores públicos como 

um dos públicos-alvo no planejamento dos processos de abertura e aproveitando a 

abertura para lidar com as fragilidades intraorganizacionais que vêm à tona no 

decorrer desses processos). 

Quadro 15 - Sociopoliticidades relacionadas com o conceito de dados governamentais abertos, conforme 
as actantes entrevistadas 

DADOS GOVERNAMENTAIS ABERTOS E SUAS SOCIOPOLITICIDADES 

A população, em si, ela não  trabalha nesses conceitos. A maior parte das pessoas mal sabe usar 
um Excel. Então para  esse tipo de pessoa a gente dá uma ampliada no conceito de dados abertos, 
indo já, do  ponto de vista da administração, e já fornece, por exemplo, tabelas, ou análises em cima  
desses dados. (Geral, D406: 9) 

E acho não é só  disponibilizar e abrir. É gerar algum impacto em cima desse processo, dessa 
abertura,  desse uso. E aí inclusive criar novas bases, criar informação, criar conhecimento em cima  
desses dados. (Geral, D404: 6) 

... dados abertos, na minha perspectiva, considerando que a  gestão pública, no exercício das suas 
funções, acumulam uma séria de dados,  desenvolvem uma série de dados, uma série de 
informações, trabalhar dados abertos seria  o formato para disponibilizar essas informações, para 
que não só, não só mas também, os  servidores, todos eles, possam trabalhar com esses dados. 
(Geral, D409: 7) 
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O dado aberto é o dado para o especialista, que é o bruto, e, em cima disso, a  gente tem uma série 
de outros produtos que são produtos de transparência. (Geral, D406: 10) 

... dados governamentais, estou falando aí de dados abertos, né? Sobre  o ponto de vista 
governamental e conceitual, eu posso falar que, na prática, a importância  dos dados 
governamentais abertas ela ainda não foi tão enxergada, a não ser pela  sociedade, pela Academia, 
eu falo. E pelas pessoas da sociedade civil organizada que  trabalham com isso. (Geral, D407: 6) 

O fato de ser governamentais: você tem dados públicos e os dados  governamentais são aqueles 
que o governo produz e armazena. Então tem uma  governança sobre aqueles dados. Eu até acho 
que tem dados públicos que são produzidos  por atores privados que deveriam também estar neste 
escopo, mas dados governamentais são aqueles que o governo produz e gere, e administra, e 
guarda. (Geral, D402: 6) 

E não falo  especificamente dos recursos investidos, dos materiais comprados, mas também da  
compreensão dos programas. E que são dados que nem sempre estão tão disponíveis  assim. As 
pessoas têm poucas compreensões dos programas, tem pouca compreensão da  atuação dos 
órgãos. E eu acho que essa informação, até do ponto de vista da  comunicação, é muito falha, 
deveria ser mais abrangente. E a partir dessa visão, que elas  pudessem contemplar uma 
perspectiva de dados governamentais abertos também. Sei lá,  fomento a esses programas, por 
exemplo. (Geral, D409: 9) 

... eu acho que ela é uma ferramenta dentro desse conceito mais amplo  de transparência, que é 
você conseguir acessar e observar o Estado. Então ele é um  elemento para mim. (Geral, D404: 7) 

Todo tipo de  dado, informação, de conteúdo da Administração Pública, guardados (porque não é 
da Administração, os dados é da população) pela Administração Pública, ela tem uma  
responsabilidade sobre isso e uma gestão sobre isso, porém, ela não é a única que pode  ter acesso, 
até porque ela não é a única que é capaz de fazer análises. Deixar só a máquina  fazer isso eu acho 
que é um desperdício de tempo e de dinheiro, porque você tem muita  gente da sociedade civil 
fazendo ótimos trabalhos com as informações do município. É  isso. (Geral, D405: 2) 

... é, junto com a ferramenta de transparência,  porque isso está relacionado, a abertura de dados 
está relacionado com você não ter nada  a esconder, ou ter uma cultura de segredo da informação, 
é, literalmente, você mostrar que  os dados não são seus, não pertencem ao governo. E que o 
governo é o Estado e o Estado  é a sociedade, e os dados são da própria sociedade. Os dados são 
da sociedade e para a  sociedade. Eu direita que dados governamentais e dados públicos, dados 
abertos, dados  públicos, é exatamente isso. É o dado que é da sociedade e para a sociedade. E é 
por isso  que ele precisa ser aberto. (Geral, D407: 7) 

... como eu também fui muito analista e usuário, eu considero abertos se do outro lado alguém  
consegue manipular eles sem maiores barreiras. (Geral, D410: 10) 

Dentro dos conceitos de dados  abertos, conceitos mais gerais de dados abertos, aqueles da 
Sunlight Foundation, todos  aqueles oito ou três, enfim, dependendo do referencial que você 
encontrar, eles possam  trabalhar atendendo plenamente a essas definições, mas também aos 
cidadãos. Àqueles  que financiam a transparência, aliás, que financiam os programas, que eles 
também  possam ter essas contas prestadas, entender o que está acontecendo. (Geral, D409: 8) 

É o conceito como os dados. Então, é que aí tem... eu sempre trabalhei com dados  
socioeconômicos, territoriais. Dados abertos são aqueles que permitem o cara que está lá  do outro 
lado trabalhar e fazer coisas com ele. (Geral, D410: 7) 

Fonte: autoria própria 

Buscando fazer uma junção entre os ciclos políticos e a temática de dados 

governamentais abertos, essas questões provavelmente estarão sempre sujeitas a 
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novas interpretações, o que deve ser visto como parte da própria política, em si. No 

entanto, por uma questão de transparência, o que vemos como necessário é que 

os agentes políticos deixem claro para as burocracias da gestão pública e cidadãos 

quais são os enfoques sociopolíticos dados dentro daquele governo, lembrando, no 

entanto, que essas posições precisam ser negociadas não só entre os núcleos 

decisórios do governo, mas entre toda a gestão pública e junto à sociedade civil. 

8.2 Fatores mobilizadores dos processos de abertura de dados 

Perguntados sobre quais eram os fatores que estimulavam a abertura de dados 

públicos, conseguimos identificar trinta e cinco diferentes citações (algumas 

sobrepostas), além de alguns exemplos de práticas de abertura que foram 

estimuladas por algum determinado motivo. As citações foram divididas em cinco 

diferentes categorias e serão analisadas a partir desta divisão: mobilizadores 

normativos; mobilizadores sociais; mobilizadores organizacionais; mobilizadores 

tecnológicos e relações de poder. 

Com as respostas dadas conseguimos fazer uma identificação prévia de fatores 

humanos e fatores não-humanos, sendo que a divisão básica sobre essa questão se 

passava na questão da disposição, vontade, prática para a ação de abertura em um 

extremo (o humano) e na disposição, vontade, prática para a ação de abertura em um 

outro extremo (o não-humano), isto é, tanto os servidores, gestores e sociedade 

precisam estarem convencidos e apoiarem as práticas de transparência pública e 

abertura de dados governamentais quanto os sistemas tecnológicos também devem 

estar capacitados e materializados para possibilitarem tais práticas. Nos extremos, 

portanto, permanece a vontade, a possibilidade e a capacidade, seja dos humanos, 

seja dos não-humanos. 

8.2.1 Mobilizadores tecnológicos 

A necessidade de se ter sistemas de informação “que ajudem a gente a trabalhar” 

(Geral, D400: 10) foi um dos pontos mais citados pelas pessoas entrevistadas, pois, 

em suas práticas, ainda é algo comum encontrar sistemas na Prefeitura Municipal de 

São Paulo cuja extração tenha que ser solicitada à Prodam, tal como ocorreu, por 

exemplo, com a abertura dos dados do eSIC-SP. Conforme uma das falas,   
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eu não estou falando de tecnologia de ponta, mas em ter, em algum nível, um  
sistema que permita a extração de dados, por mais antigo que seja, mas que 
tenha pessoas capazes de acessar o ambiente de infraestrutura desses 
sistemas. Por exemplo, fazer dump de bases, puxar toda uma base de dados, 
porque não tem relatórios previstos, por  exemplo, nos sistemas antigos. Então 
você tem que tirar o dado de lá de outra maneira. (Geral, D402: 10) 

Quando falamos em sistemas tecnológicos que apoiam processos de abertura de 

dados, portanto, não estamos somente falando de grandes sistemas com 

mecanismos automatizados de disponibilização de dados públicos (o extremo ideal), 

mas de sistemas que permitem uma estruturação mínima dos dados e que possuem 

mecanismos de extração previamente estabelecidos. Como demonstra uma das 

pessoas entrevistadas, esse é um problema de maturidade tecnológica, não no 

sentido de tecnologia de ponta, mas no sentido de não ser possível acessar 

informações dos próprios órgãos sem o intermédio da empresa de tecnologia. Em sua 

visão, é necessário que haja   

uma autonomia em relação a isso, porque a maioria das secretarias não têm, 
pois  elas estão dependendo da empresa, da Prodam, e, então, quando você 
tem um ambiente  que tem uma certa autonomia como na Educação, que tem 
um data center próprio, tem um  fator que facilita muito. (Geral, D402: 12) 

Nos relatos das experiências das pessoas entrevistadas, vimos também que falta uma 

padronização em relação aos sistemas e às bases municipais e que essa questão 

acaba se tornando um problema nas práticas de abertura (Geral, 403: 5). Isso ocorre 

principalmente porque os sistemas mais antigos não foram desenvolvidos com 

requisitos técnicos relacionados com a disponibilização de dados de forma 

estruturada. Conforme uma das pessoas entrevistadas,   

os  sistemas não eram pensados em compartilhar os dados. Ele é pensado 
em funcionar, ali, ele não exporta nada. Para sair o dado dali a gente tinha 
que tratar aqueles dados para  fazer a exportação deles. Tanto que, enfim, 
muitas coisas saíam em PDF ou, no máximo,  se foi um programa que foi 
pensado mais ou menos em disponibilizar o dado, era Excel. No máximo. 
(Geral, D403: 7 - D403: 8) 

Inclusive, quando se deparam com sistemas de áreas como as áreas da Saúde, da 

Educação e da Assistência Social, citadas como as secretarias cujos sistemas 

possuem mecanismos já estruturados para levantamento de dados, é possível 

perceber que os dados extraídos oferecem mais segurança pois são primários, 
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fidedignos e atualizados. Há que se buscar, assim, o desenvolvimento de de uma 

base técnica mínima para propiciar a abertura de dados governamentais. Como 

lembra uma das pessoas entrevistadas,  

A tecnologia pode ser o ponto mais positivo como o mais negativo também. 
Porque se você não tem a tecnologia, você não consegue trabalhar eles [os 
dados] de forma eficiente. E ela pode auxiliar inclusive nessas mudanças de 
cultura de segredo da informação. (...) Enquanto ferramenta, sem tecnologia, 
eu diria, hoje, que é impossível você trabalhar com  dados e transparência 
face à quantidade e ao volume de dados. Praticamente, não... é impossível! 
Porque tem a questão da intempestividade. Então não daria tempo suficiente 
para  você obter todas as informações e trabalhar com elas. Precisa da 
tecnologia hoje. É outro ponto que é o pé da mesa, para sustentar toda esse 
governo aberto, essa governança,  essa transparência, essa integridade. 
(Geral, D407: 10) 

Uma questão surgida de forma muito localizada, mas não menos importante, foi a 

necessidade de se pensar em projetos estruturantes, desenvolvidos a médio e longo 

prazo, capazes de possibilitarem saltos de qualidades e oferecer menos resistências 

aos processos de abertura de dados governamentais. O ponto a ser considerado é 

que, como lembra a própria pessoa entrevistada,  

Isso exige  um investimento grande. Você reorganizar, antes, tem um monte 
de coisa técnica, mas  você precisa reorganizar a base cartográfica da cidade, 
transformar um banco de dados  em um banco de dados relacional, porque 
isso facilita a conectividade entre as camadas. Preciso desenhar e construir 
fluxos entre os diferentes sistemas. Aí, de fato, você consegue  um grande 
salto. Pensar projetos estruturantes de organização dos dados e de 
publicação,  eu acho que é o principal. A partir daí vários frutos saem. Os 
dados do IPTU não teriam  sido publicados só na marretada. Foram 
publicados porque você começa a ter um negócio  maior, que tem corpo, que 
tem uma lógica mais sistêmica. Não é uma iniciativa pessoal de  ninguém. É 
um projeto que as pessoas olham e enxergam: “Nossa, isso aqui é um ganho  
para a Administração”. Então eu acho que esse é o principal fator. Como 
poderia, deveria  ter uma Infraestrutura Municipal de Dados Abertos. Só que 
isso aí exige fôlego. “Ah, eu  quero ficar um ano na Prefeitura”. Não, você tem 
que olhar e falar, em quatro anos, onde  eu quero chegar, o que eu quero 
construir. Aí ir atrás de recurso, que é sempre melhor no  começo do governo. 
Gerar resultados parciais. Você tem que tocar um projeto grande. Aí  você vai 
trazendo as pessoas. E aí, isso, os projetos estruturantes, abrem espaço para  
investimentos em qualidade da informação que sejam mais coerentes. (Geral, 
D410: 11) 

8.2.2 Mobilizadores sociais 

Em relação aos mobilizadores sociais o que se detectou é que, atualmente, pelo 

menos na conjuntura do município de São Paulo, já é possível identificar uma “difusão 
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da cultura de abertura de dados” (Geral, D403: 6), algo que é visto como um grande 

facilitador. Como afirma uma entrevistada, 

Acho que facilita  ter apoio popular, de fora do próprio governo, também para 
este processo, porque isso  alavanca em determinados momentos aonde você 
consegue superar alguma dificuldade  dentro do governo. (Geral, D404: 10) 

Essa questão é vista, por exemplo, na forma como a própria sociedade civil 

organizada já vem se apropriando da linguagem de governo aberto, como pode ser 

observado neste trecho: 

E outra é essa disseminação da questão de transparência e de governo aberto  
na população. Hoje o CIGA [Comitê Intersecretarial de Governo Aberto] tem 
(...) um Fórum, que chama Fórum de Gestão Compartilhada, que  é paritário, 
metade governo, metade população. Grande parte da população que fazia 
parte do Fórum, inicialmente, não era da área de Governo Aberto, eram 
militantes de outras  áreas. Hoje, a composição do Fórum, mesmo quem não 
é de governo aberto, já discute os  temas de governo aberto. Houve uma 
disseminação dessa questão. Os próprios agentes  de governo aberto 
ajudaram a disseminar. Os cursos que foram feitos pela Controladoria, que 
você sabe pois você fazia parte, tudo isso ajudou a ter uma base cada vez 
maior de  pessoas cobrando o governo a questão de abertura de dados, 
basicamente de dados e  informações, mesmo que eles confundam muito o 
que é dado e o que é informação. (Geral, D406: 12) 

Essa pressão social, internamente, também é utilizada como uma estratégia de 

convencimento dos órgãos que ainda não estão convencidos da necessidade de se 

abrir os dados públicos. Nos cursos oferecidos pela Coordenadoria de Promoção de 

Integridade, por exemplo, sempre é falado no quanto a disponibilização ativa de uma 

base de dados reduz o trabalho interno necessário para responder pedidos pontuais 

de acesso à informação. (Geral, D406: 17) 

Nas entrevistas detectamos que a abertura de bases de dados governamentais nem 

sempre geram impactos políticos positivos ao governo. Como muitas vezes a abertura 

dos dados públicos geram mais notícias negativas em relação aos conteúdos 

revelados pelos dados do que notícias positivas em relação à abertura em si, os 

incentivos políticos para a abertura de dados governamentais são extremamente 

baixos. Uma das possíveis soluções para essas questões seria, de um lado, buscar 

práticas de abertura de dados governamentais capazes de gerarem maior valor 

público para a ação de abertura. Nesse sentido, a promoção de eventos para a 

discussão conjunta entre governo e sociedade civil sobre os conteúdos das bases de 
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dados abertas (como, por exemplo, é a ideia do Café Hacker) foi citada pelas actantes 

entrevistadas como uma boa prática de abertura de dados pois é capaz de gerar 

pautas positivas ao governo, além de aumentarem os impactos dos processos de 

abertura. Por outro lado, perceber que governos mais transparentes, mesmo 

revelando aspectos negativos sobre o próprio governo, são mais democráticos do que 

governos não transparentes, demanda maior responsabilidade e maturidade política 

da própria sociedade, pois quando os dados governamentais são abertos, seus 

conteúdos quase sempre revelam aspectos problemáticos nas gestões. Portanto, é 

preciso uma mudança cultural que privilegie mais a ação de abertura, em si, do que 

o foco nos aspectos negativos revelados pelos dados. Como demonstra uma das 

pessoas entrevistadas, é preciso quebrar, tanto internamente quanto externamente, 

o paradigma de que governo e sociedade são mundos separado. Em suas palavras,  

junto com isso aí começa a vir a questão do conhecimento, as pessoas 
precisam ter um  conhecimento. Tanto sociedade quanto governo e trabalhar 
isso de forma conjunta. Senão não funciona. Se não tiver essa... se também 
a sociedade não tiver essa mudança do  conceito de: “o governo não escuta 
participação social ou controle social”, “eu não sei como  agir”, ou “às vezes 
até quero agir e não sei você” ou “até quero agir e não consigo”. Porque  aí 
também estão me vendo como uma pessoa que mais atrapalha do que ajuda, 
ou, enfim,  que estou aqui para bater, ou que estou aqui por questões políticas. 
Isso aí tem que quebrar. Tanto de dentro, mais de dentro, do que de fora. 
Precisa quebrar esses  paradigmas para poder falar de sociedade e governo 
como uma coisa só, não falar mais sociedade e governo. Todo mundo é 
sociedade. (Geral, D407: 11) 

8.2.3 Mobilizadores organizacionais 

Como mobilizadores organizacionais, os principais pontos apresentados estão 

relacionados com uma equipe com um conhecimento técnico mínimo em relação à 

tecnologia e bases de dados, que esteja bem formada sobre as questões conceituais 

envolvidas nestes processos (Geral, D400:10), uma vez que a ausência de servidores 

com este tipo de conhecimento dificulta iniciativas de abertura (Geral, D402: 11). 

Muitas vezes, por trás de processos de abertura, não estão problemas relacionados 

à abertura em si, mas, problemas anteriores, relacionados à gestão da informação. 

Neste sentido,  

só para lembrar, aí é a questão da gestão da informação. Uma  gestão da 
informação com qualidade facilita, em geral. Em geral, o servidor que faz a  
gestão da informação com qualidade ele também já é uma pessoa 
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sensibilizada para o  tema da transparência, ele cuida tão bem ali, ele vai 
querer que as pessoas vejam. E aí  tem uma diferença muito grande. (Geral, 
D409: 12) 

Para dentro dos governos, ainda se faz necessário conscientizar todos os servidores 

e gestores públicos em relação aos valores e ganhos trazidos com a abertura de 

dados governamentais, algo que deve ser feito de forma coordenada e com 

envolvimento do alto escalão de governo. Como é possível perceber em uma das 

entrevistas, a abertura de dados vai além da própria transparência pública, já que a 

criação de uma cultura de abertura nas organizações públicas vai além da 

disponibilização de dados governamentais: 

Dados abertos a gente sabe que é importante? É importante, mas por quê? 
Tudo tem o porquê, tudo tem o seu fim. E aí você começa a abrir a caixa. E 
aí, “olha, tem  a questão da transparência, da participação da sociedade, do 
controle”. E aí você começa  a abrir: a questão da integridade pública, do 
combate à corrupção, enfim, aí, da obtenção  de recursos, da utilização 
eficiente de recursos. Então isso, diretamente, está atrelado. Dados abertos 
está diretamente atrelado à execução das políticas públicas e à melhoria da  
qualidade de vida das pessoas, só que ela [a gestão] precisa enxergar isso. 
Enquanto ela não  enxergar isso, não vai ser eficiente. E esse eu diria que é, 
assim, o ponto crucial. (Geral, D407: 9) 

Sobre os recursos organizacionais necessários para a abertura, as impressões das 

actantes é que, intraorganizacionalmente, os processos de abertura nos órgãos 

podem ser conduzidos por pessoas comprometidas com a abertura, não 

necessariamente por departamentos específicos para a área. Entretanto, faz-se 

necessário haver atribuições bem definidas e responsabilidades previamente 

estabelecidas, como se nota nesta citação: 

Eu não diria, por exemplo, que criar uma área é essencial para isso. Uma área 
de controle  interno, uma área de… Não, eu acho que tem que ter a disposição 
em fazer. Aí tem que  dar o mandato para alguma área fazer. E tem que ter 
uma clareza de uma  responsabilidade, uma divisão de responsabilidades. 
Alguém tem que fazer isso aqui. Isso  tem que ser priorizado. Porque senão 
não é feito. (Geral, D402: 15) 

Algo que também pode ser observado neste trecho:  

E uma habilidade ali de, acho que um outro fator, é você ter recursos humanos, 
pessoas, que vão fazer essa costura  interna, que é: existe esses dados aqui, 
existe um interesse público ali. Eu preciso convencer , então… São as 
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pessoas que vão conectar ou construir esses fatores, construir essa  vontade 
política. São agentes-chaves, pessoas que têm mandato também para fazer 
isso. (Geral, D402: 16) 

Entretanto, quando se olha de forma interorganizacional, ou seja, o governo como um 

todo, viu-se que um dos facilitadores do processo de abertura de dados 

governamentais é a preexistência de departamentos especializados, capazes de 

atuarem na  coordenação colaborativa e não impositiva das ações de abertura. Nesse 

sentido, os órgãos de coordenação dos processos de abertura de dados 

governamentais são importantes pois, por meio das suas experiências anteriores, 

traduzem, materializam e apoiam as ações necessárias para a abertura dos dados 

governamentais junto aos demais órgãos e servidores. Conforme uma das 

entrevistadas: 

todos os  trabalhos que são feitos em conjunto com as equipes e não vira uma 
coisa de cima para  baixo, eu acho que eles acabam sendo uma coisa mais 
respeitada, as pessoas abraçam a  causa de forma mais fácil, o servidor. 
(Geral, D405: 6) 

Uma questão interessante é que, para além da própria disseminação dos conceitos 

na sociedade, como descrito anteriormente, já é possível perceber a presença de 

servidores entusiastas da ideia. Como se nota neste trecho, para além dos 

mobilizadores organizacionais, a mobilização dos humanos inseridos nas 

organizações governamentais também é um importante elemento para o 

fortalecimento da rede de abertura de dados: 

A gente vê que tem muita gente disposta a embarcar nessa ação. Isso, por 
um lado, a  gente até se surpreendeu. Tem gente interessada em querer 
mostrar, até para as pessoas  de fora da Prefeitura, o que é meu serviço, o 
que produzo de dados. Então essa vontade a  gente achou interessante, a 
gente teve um retorno bom das unidades. (Geral, D408: 7) 

8.2.4 Mobilizadores normativos 

Uma das pessoas entrevistadas, contando como lidava com o processo de 

convencimento dos gestores e servidores dos outros órgãos, demonstrou o potencial 

dos normativos contando que, ao se reunir com os órgãos para o planejamento de 

ações de abertura de dados, buscava sempre demonstrar as vantagens da abertura 
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por todas as formas possíveis, sendo que o arcabouço jurídico-normativo exerce 

papel determinante nesse processo. Na sua experiência,  

Tem resistência, tem insistência. Mas construir esse trabalho com a galera eu  
acho que é fundamental. Até porque é muito mais, a gente vê, é muito mais 
interesse nosso  de abrir os dados do que do gestor, que tem questões aí que 
acham que podem ser  prejudicadas. A gente tem que dar essa confiança, 
essa credibilidade, mostrar a  importância, defender. A gente trabalha, claro, 
tem os secretários, mas eu estou  trabalhando para o cidadão, independente 
do secretário que sair. Então se a gente julga, de acordo com critérios de 
Administração, critérios técnicos, que é importante ao cidadão que não vá ter 
prejuízo, pelo contrário, a gente define: vamos abrir essa informação, olha  o 
que isso vai facilitar. E essa visão a gente acaba tendo com experiência, 
integrando  grupos, não trabalhando sozinho. A Prefeitura é muito grande, a 
tendência das pessoas de se isolarem é enorme e isso é um perigo. Então a 
gente faz esse papel aqui de mediador, inclusive de conflitos, isso a gente 
também faz. Porque é isso que às vezes falta, essa integração não só dos 
dados, mas das pessoas, porque são elas que produzem esse conteúdo. 
(Geral, D405: 7) 

Como demonstra, quando encontra resistências por parte dos gestores ou dos 

técnicos dos órgãos, os mobilizados normativos são fundamentais. Em suas palavras,  

Tem uma legislação, isso eu acho que, não sei se a palavra é facilitar, mas a 
gente está  sempre com ela na manga. Às vezes, facilita o processo de não 
ter o que discutir. (Geral, D405: 7) 

Neste sentido, o arcabouço jurídico e normativo contribui não só para o 

convencimento da necessidade de abertura das bases de dados governamentais, 

mas também para oferecer uma segurança mínima aos servidores que participam dos 

processos de abertura. No entanto, para uma das pessoas entrevistadas, essa é uma 

questão que ainda precisa ser levada em conta dentro dos governos, pois percebe-

se que muitos processos de abertura de bases de dados não são levados à frente 

porque há uma insegurança em relação à possibilidade de abertura ou não daquelas 

informações, seja por questões políticas, seja por questões técnicas. Na fala de uma 

das actantes: 

Bom, definitivamente, segurança do servidor que trabalha com a base de 
dados para fazer a disponibilização desses dados. Acho que esse é o 
elemento essencial. Essa segurança  tanto, assim, a segurança política (“eu 
vou disponibilizar esse dado e não vou ser  penalizado por isso, porque eu 
estou cumprindo a lei, então está tudo bem”). Então, segurança, tanto política 
quanto, ele precisa saber o que ele está fazendo, então  técnica. Segurança 
técnica: “eu posso mexer nesse dado dessa forma, se eu anonimizar  assim 
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vai estar anonimizado mesmo, se eu disponibilizar assim, as pessoas não vão  
fraudar essa informação”. Porque, no fim das contas, é só ter um lugar, uma 
fonte, é uma  segurança muito maior do que o formato que está sendo 
disponibilizado os dados, enfim. Acho que esse seria um fator primordial. 
Segurança do servidor que trabalha diretamente  com essa base. (Geral, 
D409: 1) 

8.2.5 Mobilizadores relativos às relações de poder 

Quando se olha para as relações de poder dentro dos órgãos governamentais, duas 

questões foram identificadas de forma mais presente nas falas das pessoas 

entrevistadas: a primeira é que a vontade política importa nos processos de abertura 

de dados (Geral, D402: 13); a segunda é que há um trabalho de convencimento 

constante ainda necessário a ser feito junto aos órgãos da Administração Pública, o 

qual demanda mais um trabalho horizontalizado de cooperação entre os órgãos do 

que de imposição de cima para baixo.  

Em relação ao primeiro ponto, necessário saber que a vontade política não é algo 

dado, precisando ser posta na agenda da gestão por meio do diálogo e do 

convencimento racional. Conforme uma das entrevistadas,  

Eu sempre falo na vontade política, né? É um fato. Acho que ela não é natural, 
acho que  ela também tem que ser construída, a vontade política. Não acho 
que é um dado assim  que ou tem ou não tem. Acho que é uma coisa que a 
gente tem que construir. Mas aí ela é  necessária para o processo. Se ela não 
existe, ela tem que ser construída. Tem que ter o  processo de convencimento, 
tem que ter um processo de encantamento sobre as  possibilidades, da 
pessoa daquela categoria lá que é a pessoa que toma as decisões, do  que 
vai abrir e do que não vai. (Geral, D402: 9) 

 A questão da vontade política é notada nos próprios resultados em relação à 

abertura, como se nota neste trecho: 

seguramente, engajamento, a identificação dos  administradores, dos 
gestores públicos, da alta gestão, engajamento dessas pessoas com  a pauta 
da transparência, sensibilização delas para o tema, para estimular que os  
servidores façam esse trabalho, desenvolvam esse trabalho, acho isso 
essencial. E a gente  percebe uma diferença muito grande nos órgãos que 
essa cultura existe e nos que essa cultura  não existe. É bem fácil de notar. É 
bem fácil de notar. (Geral, D409: 11) 

Em relação à segunda questão, construção da agenda de abertura de dados 

governamentais de forma horizontalizada, este trecho deixa bem claro o processo 

que ainda é necessário ser construído junto aos órgãos da Administração Pública: 
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todos os  trabalhos que são feitos em conjunto com as equipes e não vira uma 
coisa de cima para  baixo, eu acho que eles acabam sendo uma coisa mais 
respeitada, as pessoas abraçam a  causa de forma mais fácil, o servidor. 
(Geral, D405: 6)  
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9 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo analisaremos seis questões que surgiram no decorrer desta pesquisa, 

duas delas relacionadas diretamente com a Prefeitura Municipal de São Paulo, quatro 

delas relacionadas com aspectos mais amplos em torno da transparência pública e 

da abertura de dados governamentais.  

9.1 Uma meta de gestão sem uma política de abertura, na prática, torna-se vazia 

de sentidos e de resultados 

Analisando especificamente o caso do município de São Paulo a partir das discussões 

postas no Capítulo 5, os resultados evidenciam a ocorrência de processos de 

desmobilizações das redes em torno da visão de transparência como accountability, 

prejudicando o andamento da rede de abertura de dados governamentais 

previamente estabelecida, já que, na sua formação anterior, a centralidade da rede 

passava exatamente pela Controladoria Geral do Município de São Paulo, como visto 

na Figura 10.  

Como um dos métodos da Teoria Ator-Rede é seguir os atores humanos e não-

humanos, faremos essa análise da desmobilização da transparência como 

accountability olhando para a forma como vêm sendo conduzida a aprovação do 

decreto que pretende institucionalizar a Política Municipal de Transparência e Dados 

Abertos – PMTDA, ação acordada entre a Controladoria Geral do Município, a 

Secretaria de Governo Municipal e a Secretaria Municipal de Gestão.  

Vista como prioritária para a realização da Meta 49, a formulação da PMTDA estava 

prevista originalmente para ser concretizada em setembro de 2017 sendo que, até a 

data de escrita desta tese (mais de 250 dias após a apresentação da última versão 

da política ao gabinete da CGM-SP) é um processo ainda em aberto. 

Para além das movimentações sistematizadas no Quadro 16, observamos que 

ocorreram fatos marcantes na CGM-SP e na COPI-CGM após a aprovação do Plano 

de Metas que causaram alguns deslocamentos no trâmite previsto. Em específico: a 

exoneração da Controladora, em agosto de 2017; a saída do Prefeito para concorrer 

eleições estaduais, em abril de 2018; a exoneração do Controlador, após a troca de 

gestão; a saída de três Coordenadores de Promoção da Integridade, desde 2017.  
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Quadro 16 - O processo de formulação da Política Municipal de Transparência e Dados Abertos (de 2017 
até a atualidade) 

ETAPA DESCRIÇÃO PERÍODO 

1 Produção do anteprojeto pela COPI-CGM 10/07 a 15/08/2017 

1ª Ruptura – exoneração da Controladora 

2 Consulta pública virtual 17/08 a 06/10/2017 

3 Escuta Social, com 61 contribuições de 16 pessoas 10/10/2017 

1ª Desmobilização – baixa priorização política para aumentar celeridade do processo 

4 Consultas aos órgãos da PMSP82, com 92 contribuições de 9 órgãos  24/10 a 27/11/17 

5 Sugestões do grupo FOCCO Não identificado 

6 Sistematização das contribuições pela COPI-CGM 15/01 a 11/04/2018 

2ª Desmobilização – tempo para elaboração de novo anteprojeto 

2ª Ruptura – saída do prefeito e exoneração do Controlador 

7 Elaboração da nova versão pela COPI-CGM 12/04 a 18/04/2018 

8 Envio do projeto para gabinete da CGM 18/04/2018 

3ª Desmobilização – movimentações constantes entre médio e alto escalão 

9 Análise Assessoria Jurídica e Gabinete – CGM 18/04 a 25/04/2018 

10 Adequações da Minuta – COPI-CGM 26/04 a 11/05/2018 

11 Análise Assessoria Jurídica e Gabinete – CGM 11/05 a 14/05/2018 

4ª Desmobilização – baixa priorização política para aprovação do novo anteprojeto 

12 Análise pela SMIT 14/05 a 21/06/2018 

13 Análise das contribuições da SMIT – COPI-CGM 22/06 a 03/08/2018 

14 Adequação à Lei nº 13.709/2018 – COPI-CGM 04/08 a 17/08/2018 

15 Novo envio do projeto para Gabinete 05/09/2018 

5ª Desmobilização – baixa celeridade na produção da minuta 

16 Minuta do Decreto pronta para publicação  12/02/2019 

6ª Desmobilização – baixa celeridade na promulgação do decreto 

3ª Ruptura – Retirada da meta de abertura de dados no Plano de Metas 2018-2019 

Fonte: autoria própria 

Essas rupturas institucionais indicam questões cuja análises estão para além do 

objetivo desta tese como, por exemplo, a influência dos ciclos políticos nos órgãos de 

controle interno. No âmbito do nosso objeto, entretanto, as rupturas tornam-se 

relevantes pois, quando os novos atores da rede não observam prescrições e 

inscrições já estabelecidas acabam desmobilizando a própria rede, como realmente 

                                            

 

82 Processo Administrativo nº 6067.2017/0000381-1 
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de fato acontece quando a revisão do Plano de Metas 2018-2019 é aprovada sem 

nenhuma meta que referencia abertura de dados governamentais de forma direta.  

Uma das questões que pode ter provocado a dilação do tempo de aprovação da 

Política Municipal de Transparência e Dados Abertos é sua abrangência, pois lida 

com questões relacionadas à gestão da informação, gestão da tecnologia e gestão 

de processos de abertura internos, a serem conduzidos por todos os órgãos da 

Administração Direta e Indireta do município. Contudo, uma vez percebido que o 

processo se alongaria para além do período previsto, era necessário ter olhado para 

as linhas de ações relacionadas com a Meta 49 e as fortalecido em direção à abertura 

de dados governamentais, não em direção ao simples cumprimento formal do que se 

estabelecia. 

Uma das ações que poderia ter sido feita entre CGM, SMG e SGM (os órgãos 

envolvidos na formulação da META 49) para contornar esse atraso seria a confecção 

de portarias específicas, demandando aos órgãos, por exemplo, a realização dos 

planos setoriais de abertura de dados, de forma que gerasse comprometimentos 

formais dos órgãos perante à meta. No entanto, não encontramos nenhuma ação 

diretamente conduzida no nível da alta gestão pública para que se gerasse algum tipo 

de enforcement nos órgãos para o cumprimento da Meta 49.  

Também problemática foi a revisão do Plano de Metas 2019-2020, ao desconsiderar 

a necessidade de apresentar projetos sólidos relativos à abertura de dados públicos, 

enquanto há uma lei municipal vigente que determina em seu Art. 1º, que 

Todos os dados e informações não sigilosos da Prefeitura do Município de 
São Paulo, incluindo a administração direta, indireta e fundacional, da Câmara 
Municipal de São Paulo e do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, 
publicados em meio eletrônico e na internet, estarão também disponíveis em 
formato aberto. (PMSP, 2014d) 

Vimos nas próprias respostas da CGM-SP em relação às ações desempenhadas pelo 

órgão para cumprir a Meta 49, que, na falta de aprovação da Política Municipal de 

Transparência e Dados Abertos, a Coordenadoria de Promoção da Integridade 

acabou se concentrando em processos técnicos (atualização do CMBD) e na 

articulação de oficinas a servidores públicos, questões estruturais importantes, mas 

que, na prática, trazem poucos resultados práticos em relação a abertura de dados 

governamentais. Mesmo o Café Hacker, antes visto como uma das principais 
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metodologias desenvolvidas pela PMSP para se pensar projetos de melhorias de 

disponibilização de bases de dados e/ou sistemas operacionais junto aos outros 

órgãos, acabou se concentrando em sua versão oferecida à sociedade civil (algo que 

não deixa de ser algo importante mas, novamente, tem poucos resultados práticos 

para a abertura de bases de dados governamentais).  

As consequências disso foram percebidas nas respostas dos órgãos aos pedidos de 

acesso à informação: atualmente, apenas uma secretaria da PMSP possui um Plano 

Setorial de Abertura de Dados e apenas três informaram com clareza quais foram as 

ações realizadas internamente pertinentes aos processos de abertura de bases de 

dados.  

Ao ter em sua coordenação a meta de “Garantir que 100% dos dados publicados pela 

Prefeitura estejam disponíveis em formato aberto, integrando ferramentas básicas de 

acessibilidade”, a Controladoria Geral do Município de São Paulo poderia ter 

aproveitado a oportunidade para articular uma ação política melhor orientada para a 

abertura dos dados públicos, fortalecendo seu papel enquanto órgão de controle 

interno da Prefeitura Municipal de São Paulo. 

Se, pelo lado positivo, vimos que as ações de captação de demandas da sociedade 

civil, dos outros órgãos da PMSP e do grupo FOCCO aprimoraram a PMTDA, no 

sentido de se gerar processos de alinhamentos internos e externos necessários para 

maior estabilidade da própria política, pelo lado negativo, vimos que a não 

promulgação do decreto até a data atual provocou nos órgãos uma inação em direção 

ao desenvolvimento de projetos estruturantes de abertura de dados setoriais.  

Em nossas análises, as questões que colocamos como problemáticas em relação ao 

esvaziamento de sentidos e resultados de uma das metas da gestão 2017-2010, 

portanto, são as seguintes: 

1. a exoneração da Controladora,  

a. desestabilizou as pactuações realizadas entre CMG, SMG e SGM em 

torno da meta de abertura de dados; 

b. alterou o rumo da ação na própria CMG, com as novas traduções 

geradas pelas entradas de novos atores; 

2. a forma de condução do processo quando saiu do médio escalão para o alto 

escalão na CGM, retornando o processo para COPI a cada alteração realizada  

internamente ou externamente, 

a. gerou atrasos no cumprimento da meta; 
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b. provocou retrabalhos constantes na COPI-CGM, prejudicando outras 

atividades técnicas desenvolvidas pelo órgão; 

3. a ausência de promulgação do decreto no exercício de 2017, 

a. impossibilitou que os demais órgãos da PMSP incluíssem em seus 

planejamentos orçamentários ações necessárias para o cumprimento 

da meta; 

b. dificultou o trabalho de coordenação de abertura de dados exercido na 

COPI-CGM junto aos demais órgãos da PMSP, prejudicando as demais 

linhas de ações do plano; 

c. indicou, interna e externamente, falta de priorização política em relação 

à temática de abertura de dados governamentais; 

4. a saída do prefeito e a exoneração do Controlador; 

a. desmobiliza novamente as pactuações relacionadas à meta de abertura 

de dados governamentais; 

5. a ausência de promulgação do decreto no exercício de 2018; 

a. provoca as mesmas desmobilizações ocorridas no ano anterior; 

b. torna mais evidente que a pauta de abertura de dados governamentais 

não é priorizada na atual gestão; 

6. a não inclusão de nenhuma meta de abertura de dados governamentais na 

revisão do Plano de Metas 2017-2020; 

a. tira a pauta da agenda política e enfraquece a visão de transparência 

como accountability; 

b. enfraquece a própria CGM-SP em relação à sua atribuição de garantir 

o cumprimento da Lei de Acesso à Informação no município; 

c. expõe a PMSP à ação do controle externo e social por descumprimento 

de legislação municipal vigente desde 2014; 

d. demanda novas articulações nos centros de cálculos para estruturação 

de projetos de abertura de dados.  

9.2 Centros de cálculos desintegrados, rede minguada: a necessidade de 

integração e associações para fortalecimento da rede 

A Prefeitura Municipal de São Paulo tem, hoje, ao menos quatro centros de cálculos 

diretamente relacionados com a abertura de dados governamentais: a Supervisão 
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para Assuntos de Governo Aberto (SAGA), órgão da Secretaria do Governo Municipal 

(SGM); a Coordenadoria de Promoção da Integridade (COPI-CGM), órgão da 

Controladoria Geral do Município (CGM); a Coordenadoria de Produção e Análise da 

Informação (GEOINFO), órgão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 

(SMDU); a Coordenadoria de Plataforma de Inovação (CPIN), da Secretaria Municipal 

de Inovação e Tecnologia (SMIT).  

Junto a esses quatro centros de cálculos, há também três importantes colegiados 

diretamente ligados a eles, capazes de atuarem de forma programática-normativa 

junto a todos os demais órgãos da Administração Pública Municipal: o Comitê 

Intersecretarial de Governo Aberto da Cidade de São Paulo (CIGA-SP), a Comissão 

Municipal de Acesso à Informação (CMAI); e o Conselho Municipal de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (CMTIC). 

Falta, contudo, a promoção de ações coordenadas e articulações que caminhem no 

sentido das associações, ao invés de substituições. Se observamos as estruturas 

institucionais a fundo – como pudemos perceber nesta tese em relação as ações da 

CPIN e da COPI-CGM - veremos que todos os centros de cálculos são relativamente 

pequenos para agirem de forma isolada numa cidade com a complexidade de São 

Paulo. Perceberemos também que há dentro do espaço de cada um, temáticas e 

ações necessárias e complementares a serem estabelecidas um pelo outro e um com 

o outro. Por fim, veremos que seus potenciais de articulação por meio dos três 

colegiados - caso esses espaços fossem utilizados para articulações de ações de 

transparência e abertura de dados na prática - potencializariam a rede para além dos 

seus âmbitos atuais. 

Trazendo essas percepções como um dos resultados, e percebendo que há, hoje, a 

necessidade de uma articulação de governança que integre não só uma visão 

conjunta de transparência e abertura de dados, mas, também, uma ação conjunta 

entre esses órgãos, cada qual dentro de suas próprias potencialidades, porém agindo 

de forma a articular as ações junto aos demais órgãos da Administração Pública 

Direta e Indireta do Município de são Paulo, trazemos esta proposta de governança 

dos dados abertos e da transparência pública para a gestão pública municipal, tal 

como apresentada na Figura 31. 
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Figura 31 - Proposta de governança orientada a dados abertos e transparência integrada na PMSP 

 

Fonte: autoria própria 

9.3 As diferentes circunscrições de dados governamentais abertos 

Como muitos estudos já afirmaram, as origens das aberturas de dados 

governamentais estão relacionadas com os dados orçamentários e fiscais, 

estimulados, no Brasil, por legislação federal (BRASIL, 2009) e pela ação dos órgãos 

de controle externo sobre os governos subnacionais. Antes desse processo, ao invés 

da disponibilização de bases de dados, as práticas mais comuns de transparência 

pública se relacionavam com a disponibilização de informações sintetizadas tais como 

indicadores ou catálogos setoriais. 

Em São Paulo não foi diferente, sendo o processo de abertura de dados 

governamentais sistematicamente orientado para a alimentação do Portal De olho 

nas Contas (posteriormente, Portal de Transparência). No entanto, além de dados 

orçamentários, o site também trazia questões relacionadas aos contratos da 

Prefeitura com empresas e a relação do funcionalismo municipal, já entrando em 
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circunscrições de maior âmbito do que o puramente orçamentário e partindo para uma 

questão relacionada ao controle da gestão83.  

As desmobilizações relacionadas a essa circunscrição da execução orçamentária 

reside principalmente na forma como os dados são disponibilizados. São raros os 

casos de disponibilização das informações orçamentárias no nível mais desagregado 

possível, que seria, por exemplo, a exibição do valor unitário de um determinado 

insumo comprado pela Administração Pública. Em relação ao funcionalismo, quando 

abrimos as informações, também se vê que as maiores dificuldades residem na 

descrição pormenorizada da composição da renda de cada servidor.  

Seguido da abertura de dados orçamentários, está o aumento dessa circunscrição de 

abertura para incluir, assim, os dados espaciais e georreferenciados, inclusive os 

patrimoniais, fazendo com que os processos de abertura de dados governamentais 

incorporem outras características tais como ordenamento territorial, cartografia 

regional e planejamento urbano.  

Em São Paulo, esse processo veio sendo orientado por meio da institucionalização 

de um Sistema de Informações Geográficas (SIG-SP), cuja origem remonta às fotos 

aéreas e à necessidade de se buscar um planejamento urbano territorializado. O 

resultado materializado foi a criação do GeoSampa, uma plataforma de 

disponibilização de dados setoriais georreferenciados.  

Nos governos subnacionais essa circunscrição ganha essencial relevância por 

evidenciar a distribuição territorial dos equipamentos públicos, da infraestrutura rural 

e urbana, da ocupação territorial e da distribuição de recursos naturais e 

socioeconômicos. Há um ganho relacionado ao planejamento público, beneficiando 

não apenas a sociedade, mas, também, a própria Administração Pública, uma vez 

que dados territorializados são informações necessárias para planejamentos 

setorializados de políticas públicas.   

No caso do município de São Paulo, percebeu-se que essa questão foi o principal 

argumento utilizado para o processo de alinhamento interno realizado entre os 

técnicos do GEINFO e os demais órgãos municipais. Nesse ponto, foi importante 

perceber a mobilização criada entre a GEINFO e a COPI-CGM para a implementação 

                                            

 

83 Como curiosidade, na época de lançamento do De Olho nas Contas, o mote levantado pelo prefeito 
é que cada cidadão agora poderia assumir um papel de corregedor municipal. 
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do Catálogo Municipal de Bases de Dados. Esse alinhamento possibilitou uma 

atuação complementar entre os dois órgãos, mobilizando outros atores  e 

disseminando práticas de organização e de abertura de bases de dados nos demais 

órgãos da PMSP.  

A terceira circunscrição se relaciona com a abertura das bases de dados relativas ao 

acompanhamento das políticas públicas. Há uma grande dificuldade em relação à 

implementação de informações do tipo pois, em alguns casos, nem mesmo a própria 

Administração Pública possui bases de dados estruturados com as principais 

informações relacionadas à execução de suas próprias políticas.  

A disponibilização de bases de dados relativas aos insumos das políticas públicas na 

Prefeitura Municipal de São Paulo ainda é algo bastante incipiente na maioria dos 

órgãos, sendo que as informações são compostas normalmente por planilhas 

produzidas manualmente pelos próprios departamentos dos órgãos e disponibilizadas 

em links específicos nos portais setoriais. Apesar de haver uma plataforma de dados 

abertos utilizando o CKAN como interface (Portal de Dados Abertos), na sua 

internalização junto à Prodam, empresa de tecnologia do município, perdeu-se uma 

de suas principais características, que é o fato da plataforma estar em código aberto. 

Também se viu que seu potencial de alimentação direta pelos órgãos, inclusive por 

processos automatizados, ainda não é aproveitado.  

Ampliando o processo, passa-se para uma discussão que sai do nível de abertura de 

dados governamentais e vai para a abertura de dados públicos. A circunscrição dos 

processos de abertura se amplia ainda mais quando se incorpora a visão de que 

dados com alto interesse público também devem fazer parte dos processos de 

abertura de dados.  

Empresas que atuam em determinados territórios, de forma oligopolística ou 

monopolística como, por exemplo, as empresas de exploração mineral ou vegetal ou 

as empresas que realizam transportes urbanos ou intercidades, empresas públicas, 

empresas privadas que atuam na implementação de políticas públicas – como as 

empreiteiras e organizações sociais, quando disponibilizam os dados de suas 

operações à sociedade, podem gerar tantos benefícios públicos quanto processos de 

abertura de dados governamentais. A regulamentação dos contratos entre setor 

público e as concessões, por exemplo, deveriam prever formas de disponibilização e 

abertura dos dados já em seu chamamento público.  
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A Figura 32 traz essas quatro diferentes circunscrições, tais como anteriormente 

explicadas. 

Figura 32 - As diferentes circunscrições no planejamento da abertura de dados governamentais e públicos 

 

Fonte: elaboração própria 

O que se percebeu neste estudo é que toda ampliação de circunscrições acaba 

gerando desmobilizações, demandando alinhamentos e mobilizações para que essas 

ampliações ocorram. Para citar exemplos nas quatro circunscrições: (a) quando o 

município passou a disponibilizar os salários de servidores públicos no site De Olho 

nas Contas surgiram vários processos de servidores públicos que não queriam que 

seus salários estivessem publicados, demandando uma decisão do STF para a 

manutenção daquela informação para o público; (b) durante a implementação do 

GeoSampa, houve um processo de maturação da plataforma pelos próprios 

servidores por um período de um ano (com o site rodando em produção), para 

provocar um processo interno de alinhamento; (c) o Portal de Dados Abertos até hoje 

não é reconhecido por alguns órgãos como um local em que podem utilizar como 

repositório de suas próprias bases, preferindo mantê-las em links estáticos em seus 

Dados de 
interesse público

Dados de políticas 
públicas

Dados 
georreferenciados

Dados 
orçamentários



194 
 

 

sites; (d) as organizações sociais que implementam políticas públicas até hoje não se 

veem na necessidade de estruturar suas informações de atendimento, despesas, 

funcionalismo, para se adaptar à LAI, demandando uma ação mais forte dos órgãos 

de controle para tal cumprimento.  

9.4 As empresas fornecedoras de tecnologia para o setor público e a abertura 

de dados governamentais 

Para obter informação sobre quais sistemas da PMSP hoje disponibilizavam saídas 

de bases em formatos abertos, foi enviado um pedido de acesso à informação à 

Prodam no dia 11 de abril de 2019, solicitando as seguintes informações: (a) quais os 

sistemas nos órgãos da PMSP foram implementados ou atualizados após agosto de 

2014?; (b) quais desses sistemas possuem mecanismos para extração de dados 

conforme as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 16.051/2014?; (c) quais os sistemas 

existentes hoje na PMSP não possuem mecanismos para extração de dados 

conforme as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 16.051/2014? 

No dia 23 de abril de 2019, a Prodam indeferiu o pedido realizando alegando que as 

informações deveriam ser solicitadas diretamente aos órgãos da PMSP. Foi 

necessário abrir um recurso ao órgão informando que o procedimento de 

indeferimento do pedido não estava de acordo com os parâmetros da legislação 

municipal, uma vez que a informação solicitada não estava nem fora de escopo, nem 

era informação que o órgão não era capaz de me informar, uma vez que é a própria 

empresa que desenvolve grande parte dos sistemas da PMSP. O órgão respondeu o 

recurso enviando duas planilhas e respondendo o pedido com a seguinte resposta, 

A Prodam, a partir de agosto de 2014, implementou ou atualizou os sistemas 
constantes do anexo I. Foram consideradas como “atualização” todas as 
melhorias evolutivas, adaptativas e/ou corretivas, bem como alterações legais. 
Com relação ao item (b) “quais desses sistemas possuem mecanismos para 
extração de dados abertos”, informamos que os sistemas relacionados no 
anexo II foram parametrizados pela Prodam, com mecanismo para extração 
de dados, conforme solicitado pelo cliente, visando a divulgação no Portal da 
Transparência. Esclarecemos que a grande maioria das soluções já possuem 
diversos relatórios que podem ser utilizados para este fim, a critério de cada 
Secretaria. Quanto ao item (c), “quais os sistemas desenvolvidos pela 
PRODAM para os órgãos da PMSP que ainda não possuem os mecanismos 
para a extração de dados abertos”, considerando que: a PMSP pode contratar 
outras empresas para desenvolver estes mecanismos, que é de 
responsabilidade de cada órgão a classificação e divulgação de seus dados e 
que as Secretarias podem utilizar relatórios já existentes para este fim, não 
temos como responder este questionamento. Salientamos que é possível a 
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extração de qualquer dado de todos os sistemas, desde que o cliente solicite, 
considerando que todos os órgãos da PMSP necessitam ter orçamento 
aprovado e disponível para qualquer contratação, inclusive dos serviços da 
PRODAM. Esclarecemos, também, que assim como na Prodam, a LGPD – 
Lei Geral de Proteção de Dados deve estar sendo objeto de análise por todas 
as Secretarias, para posterior decisão sobre a publicação de seus dados. A 
PRODAM - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do 
Município de São Paulo agradece o seu contato. Atenciosamente, Daniel 
Glaessel Ramalho Diretor Presidente da Prodam 

Conforme a resposta da Prodam, percebemos que boa parte dos sistemas da PMSP 

desenvolvidos pelo órgão já possuem mecanismos de extrações contínuas de suas 

bases de dados para atender regulamentação municipal existente desde 2014. 

Mesmo assim,  o cumprimento da legislação depende da ação dos próprios órgãos 

da PMSP, não da sua empresa de tecnologia.  

Com a informação respondida, também conseguimos responder uma das indagações 

que fizemos na introdução desta tese, tentando identificar quais eram as dificuldades 

em relação à possibilidade de tornar a abertura de dados governamentais uma prática 

consensuada e sem controvérsias no desenvolvimento de sistemas de tecnologia de 

informação, sendo possível identificar pelo menos duas desmobilizações: a primeira 

relacionada aos recursos orçamentários; a segunda relacionada à proteção dos 

dados pessoais.  

9.5 Colocando a abertura na caixa-preta ou vencendo as resistências por meio 

dos desvios? 

Como visto nos capítulos 6 e 7, os processos de abertura das duas bases de dados 

analisadas neste tese só foram possíveis após um longo processo de traduções e 

desvios, causados por mobilizações e desmobilizações, formando uma extensa rede 

de atores humanos e não-humanos em torno de cada abertura. 

Nos casos analisados, as traduções geradas após consecutivos processos de desvios 

e consecutivas traduções introduziram novos atores e demandaram ações não 

previstas inicialmente. Esses caminhos de traduções e desvios, mobilizações e 

desmobilizações são relativamente comuns nos processos de inovação tecnológica. 

Nos casos analisados, os desvios e as novas traduções foram determinantes para 

que as bases fossem disponibilizadas em formato aberto para a população. No 

entanto, nos dois casos analisados, as traduções geradas não estão livres de 

descontinuidades.  
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Percebemos assim que nos processos de abertura de dados governamentais torna-

se fundamental lidar com as desmobilizações iniciais, pois as traduções geradas 

posteriormente podem oferecer instabilidades ou consumirem recursos não 

disponíveis no âmbito da gestão pública. Buscar mobilizações mais fortes logo nas 

primeiras traduções ao invés de lidar com uma sequência de substituições nas 

traduções subsequentes possibilitam processos de abertura de dados mais estáveis 

a longo prazo. 
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10 CONCLUSÃO 

10 

O objetivo principal desta tese é a investigação de como os processos de abertura de 

dados governamentais ocorrem na prática. Para lidar com as complexidades e as 

multiplicidades de atores que surgem quando uma ação pública é implementada, 

utilizamos a Teoria Ator-Rede como lente teórica e fizemos um estudo bastante 

focalizado, analisando dois processos de abertura de bases de dados ocorridas no 

município de São Paulo.  

Neste capítulo, faremos o movimento oposto, buscando uma análise com maior 

amplitude e que sirva de base para se pensar o processo de abertura de dados em 

outras realidades governamentais, tendo como foco os governos subnacionais 

brasileiros, em especial, estados e municípios de grande porte. 

10.1 A análise dos processos de inovação no setor público por meio da Teoria 

Ator-Rede 

Os processos de inovação no setor público podem ser caracterizados como ações 

complexas que envolvem múltiplos atores, nas quais as fronteiras entre seres 

humanos, instituições, processos de trabalhos, culturas organizacionais e tecnologias 

não são facilmente delimitáveis. Outra característica intrínseca a esses projetos de 

inovação no setor público diz respeito ao fato de que um plano predeterminado de 

desenvolvimento de uma inovação tecnológica dificilmente será seguido de forma 

linear e que seus contornos dificilmente poderão ser conhecidos de forma decisiva 

antecipadamente. 

A Teoria Ator-Rede, ao enfatizar a necessidade de se identificar e analisar as 

composições entre os diferentes atores humanos e não-humanos em torno de um 

objeto, é capaz de trazer à tona os processos de mobilização e desmobilização 

existentes em torno da implementação de um processo de inovação tecnológica, 

assim como sublinha a importância de se buscar as traduções e desvios ocorridos 

nesses processos.  

Uma das metodologias mais comuns da Teoria Ator-Rede é o estudo de casos em 

profundidade, seja por meio de etnografias amplas, realizadas no momento em que 

os processos ocorrem, seja por meio de recomposição de casos práticos, realizada 

em retrospectiva. Em ambos os casos, contudo, a abordagem é voltada para a 
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prática, pois é por meio da análise das práticas que se faz posição reconhecer as 

redes que em torno dela orbitam.  

Nesta tese, na impossibilidade de acompanhar os processos de abertura de dados 

junto ao governo, realizamos a recomposição das práticas estabelecidas em dois 

diferentes casos de abertura de dados a partir da realização de entrevistas 

semiestruturadas e da ampla análise documental, por meio da consulta de atos 

normativos, notícias, vídeos, materiais gráficos, registros eletrônicos, respostas a 

pedidos de acesso à informação, bases de dados e informações ativamente 

disponibilizadas e observação de sites. 

Desenvolvemos neste estudo cinco diferentes instrumentos de análise, indo desde a 

descrição bem detalhada dos casos estudados até a sistematização dos processos 

em dois diagramas em que é possível reconhecer as actâncias e as sequências de 

mobilizações, traduções, desvios e desmobilizações por quais passaram cada um dos 

processos de abertura de dados analisados. A busca pelos eventos-chaves 

relacionados a cada processo e a interpretação dos significados de abertura foram 

análises complementares e importantes para as análises desenvolvidas. 

Ao fim, a metodologia desta pesquisa se mostrou adequada para revelar questões 

intraorganizacionais importantes e para entender as complexidades que estão por 

trás dos processos de abertura de dados nos governos subnacionais brasileiros, 

desvendando as diferentes redes humanas, sociais, organizacionais e tecnológicas 

relacionadas com a abertura de cada uma das bases de dados. 

Uma das vantagens da Teoria Ator-Rede na análise de objetos complexos é a sua 

consideração conjunta de atores humanos e atores não-humanos, tais como as 

tecnologias, as inscrições e as organizações, além do seu foco nas controvérsias em 

torno dos objetos, isto é, nos processos de mobilizações e desmobilizações que 

ocorrem em torno de uma tecnologia. Na investigação de processos de 

implementação de constructos sociotecnológicos esta abordagem mostra-se 

extremamente apropriada pois traz sentidos a uma rede de atores diversos cujas 

actâncias geralmente são ocultadas.  

10.2 Os processos de abertura de dados governamentais na prática 

Quando olhamos para a metáfora da caixa-preta (LATOUR, 2011), percebemos que 

a abertura de dados governamentais ainda não é uma prática internalizada na 
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Administração Pública brasileira, seja pelas gestões públicas, seja pelas empresas 

de tecnologias que fornecem sistemas informacionais para o setor público. Em 

relação às empresas de tecnologia, mesmo havendo tecnologia disponível para que 

todos os sistemas informacionais já fossem desenvolvidos com mecanismos 

automatizados de extração e disponibilização de bases de dados estruturadas em 

formato aberto, os projetos elaborados por essas empresas ainda dependem de uma 

demanda expressa dos governos contratantes para oferecerem tal solução. Por parte 

dos governos, a ausência de normativas claras a nível local determinando a 

obrigatoriedade de inserção desses mecanismos nos sistemas tecnológicos 

desenvolvidos para o setor público abre brechas para que os gestores públicos, ainda 

hoje, descumpram as determinações de disponibilização ativa da informação pública 

constantes na Lei de Acesso à Informação, vigente desde 2012. 

O problema se complexifica ainda mais quando olhamos para a realidade da 

Administração Pública brasileira e percebemos a existência de sistemas 

informacionais que sequer possuem a funcionalidade de extração dos dados públicos, 

independentemente do formato de saída. Ou quanto nos deparamos com cenários de 

governos que para ter acesso aos seus próprios dados precisam fazer solicitar esse 

serviço às empresas fornecedoras de tecnologia para o setor público, gerando novos 

custos aos cofres públicos, algo incompreensível na realidade atual, mas ainda 

bastante comum, principalmente nos pequenos e médios municípios. 

Quando os sistemas tecnológicos governamentais não são desenvolvidos para já 

fornecerem dados governamentais abertos sem a intermediação humana é dada uma 

discricionariedade ao poder público, pois os atores humanos continuam sendo 

necessários nos processos de aberturas. Conforme Latour (1992: 152), não se 

constrói nos atores não-humanos uma ‘lei de exclusão dos intermediários’ capaz de 

constranger os atores humanos. O efeito sabemos na prática: é deixado um espaço 

moral para os agentes públicos no processo de abertura de dados governamentais. 

O programa de ação é definido de modo que os atores governamentais não-humanos 

(os sistemas de informação, no caso) não forneçam dados abertos à população, 

mesmo havendo um arcabouço jurídico-legal que os obriguem a fornecerem, mesmo 

havendo tecnologia atualmente já desenvolvida (e não tão onerosa, caso os sistemas 

já fossem desenvolvidos com tais orientações).  

A não internalização da prática de abertura de dados, seja pelos governos, seja pelas 

empresas de tecnologia que atuam no setor público, faz com que os processos de 
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abertura de dados governamentais sejam realizados por meio de novas mobilizações 

e traduções, tal como ocorreu nos dois casos analisados nesta tese. Vemos, assim, 

que alguns processos de abertura de dados só são possíveis por meio de um esforço 

coletivo de associações e substituições de atores humanos e não-humanos, na busca 

contínua de mobilizações capazes de lidarem com as diferentes desmobilizações que 

surgem no decorrer dos processos. Como já dito anteriormente,  os desvios não 

necessariamente devem ser vistos como fatores negativos nos processos de 

desenvolvimento e implementação de novas tecnologias pois podem trazer, como 

consequência o balanceamento de diferentes redes que se interceptam. 

Contudo, se por um lado percebemos que esses processos de translações são 

extremamente importantes para a realização das aberturas das bases de dados 

governamentais, por outro lado, notamos que as constantes sequências de 

desmobilizações, desvios, mobilizações e traduções podem comprometer, a médio 

ou longo prazo, a estabilidade dos processos de abertura de dados governamentais, 

principalmente quando olhamos para a realidade da Administração Pública, cuja 

estrutura organizacional se altera a cada ciclo político-eleitoral.  

Na Administração Pública, as inscrições com maior possibilidade de dirimir possíveis 

controvérsias diz respeito aos atos normativos (portarias, resoluções, decretos, leis). 

No entanto, a busca pela aprovação de normativos amplos pode paralisar processos 

de abertura de dados governamentais, trazendo à tona a importância de se 

estabelecer, ao mesmo tempo, um ambiente que possibilite o desenvolvimento de 

práticas empreendedoras, por meio da ação orientada para a prática e do 

experimento organizacional. Como a abertura de dados governamentais demanda 

também uma alteração de uma cultura organizacional, as experimentações são 

importantes nesse processo pois são capazes de testarem novas possibilidades e 

demonstrarem, com as práticas, as vantagens da transparência pública.  

Defendemos, assim, que nos processos de abertura de dados governamentais é 

preciso se buscar um equilíbrio na rede de atores humanos e não-humanos para que, 

de um lado, as traduções mobilizadas não apresentem defasagens entre aquilo que 

se perseguia no início do processo e o resultado conseguido de forma que a 

sustentabilidade do projeto fique comprometida a médio ou longo prazo, mas, por 

outro lado, sustentamos que o processo de abertura de dados governamentais deve 

perseguir novas traduções diante das desmobilizações, uma vez que seus resultados 
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revelam problemáticas anteriormente ocultas e provocam mudanças para além do 

processo em si.  

10.3 O modelo sociotecnopolítico de dados governamentais abertos 

Optamos por falar sobre processos de abertura de dados governamentais nesta tese 

como uma reação a uma visão mais positivista em torno do conceito de dados 

governamentais abertos, que determina padrões técnicos muito específicos para a 

disponibilização de dados governamentais sem levar em conta as capacidades 

técnicas e institucionais dos órgãos públicos e que desconsidera o fato de que a 

simples disponibilização de bases de dados em formatos considerados abertos nem 

sempre propiciam maior transparência pública.  

Enfatizar os processos de abertura de dados governamentais, portanto, é uma 

tentativa de considerar todas as possibilidades de disponibilização de dados públicos 

como válidas e de buscar uma visão incremental para a temática, considerando 

aspectos mais amplos, ligados, principalmente, às complexidades próprias do setor 

público.  

Também é uma forma de trazer para a temática de dados governamentais abertos as 

discussões em torno do conceito de transparência pública. Em contextos 

democráticos, a abertura de dados governamentais deve perseguir normativas de 

forma a possibilitar que todos os grupos sociais sejam beneficiados destes processos 

de disponibilização ativa de informações, pois a simples disponibilização de arquivos 

em formatos técnicos específicos pode não trazer benefícios para a transparência 

pública e pode aumentar ainda mais as desigualdades informacionais na sociedade.  

Desta forma, perseguindo as visões integradas de transparência pública, dados 

governamentais abertos pode ser caracterizado como uma infraestrutura de 

disponibilização de dados que, quando bem planejada pela Administração Pública, é 

capaz de contribuir para: (a) a publicidade do ato público; (b) a promoção da 

accountability; (c) a abertura dos governos para a sociedade; (d) a garantia da 

cidadania a todos e todas; e (e) a transformação das estruturas governamentais em 

estruturas mais inteligentes e inovadoras. 

No Quadro 17, sintetizamos as traduções percebidas de transparência pública em 

cada uma destas visões, assim como suas prescrições para os processos de abertura 

de dados governamentais, levando em conta tanto a bibliografia consultada quanto 
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as análises das entrevistas realizadas. Associar essas diferentes visões e estabelecer 

práticas de abertura que observem as prescrições de forma integrada é um desafio 

para os atuais governos, uma vez que envolve demandas para além das questões 

puramente técnicas, trazendo para a discussão elementos sociais e políticos em torno 

do conceito de dados governamentais abertos.   

Quadro 17 - Visões de transparência e suas prescrições para os processos de abertura de dados 

Essa abordagem integrada dos processos de abertura de dados por meio do modelo 

sociotecnopolítica se faz necessário na discussão dos conceitos de dados 

Transparência 
como 

publicidade 

Traduções 
percebidas 

Todo ato da Administração Pública deve ser publicizado, 
havendo o direito de solicitar informações públicas que não 
estejam previamente disponibilizadas. 

Prescrições 
inferidas 

Publicidade como preceito geral. Demanda de 
disponibilização ativa de informações inserida no processo de 
elaboração de políticas públicas. Informações solicitadas por 
meio de pedidos de acesso à informação alimentando 
processos de abertura de dados públicos. 

Transparência 
como 

accountability 

Traduções 
percebidas 

Sociedade deve ter o mesmo nível informacional que os 
agentes públicos. Disponibilização de informações contribui 
para o controle social e estimula o comportamento íntegro. 

Prescrições 
inferidas 

Incentivo aos usos dos dados para monitoramento das 
gestões e controle social. Interação entre controle interno, 
externo e social, focados para o bem público. 

Transparência 
como 

governo 
aberto 

Traduções 
percebidas 

Abertura das bases de dados e dos processos decisórios. 
Geração de inclusão, entendimentos e compromissos 
mútuos. 

Prescrições 
inferidas 

Geração de valor público por meio da interação entre governo 
e sociedade, inclusive nos processos tecnológicos. 

Transparência 
como direitos 

humanos 

Traduções 
percebidas 

Transparência como um direito para garantir outros direitos 
tais como o conhecimento coletivo acumulado e a proteção de 
garantias individuais e coletivas. 

Prescrições 
inferidas 

Resguardo dos dados sensíveis e da privacidade tanto 
internamente, quanto externamente. Focalização da abertura 
em dados que beneficiem grupos socialmente fragilizados.  

Transparência 
como 

indutora de 
gestões 

inteligentes e 
inovadoras 

Traduções 
percebidas 

Possibilidade construção colaborativa de soluções públicas a 
partir dos dados disponibilizados, focada no conceito de 
cidades inteligentes. 

Prescrições 
inferidas 

Construção colaborativa de soluções. Processos de abertura 
estimulados pelos reusos. Dialogia constante entre governos 
e grupos que utilizem dados disponibilizados.  

Fonte: elaboração própria 
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governamentais abertos, pois parece haver uma tendência de tratar a questão a partir 

da valorização do seu potencial de inovação, deixando de lado abordagens mais 

ligadas aos benefícios coletivos e sociais gerados pela abertura de bases de dados 

da Administração Pública.  

O risco de se perceber a abertura de dados governamentais dentro de uma visão 

restrita a apenas uma das visões de transparência tem, como consequência, 

desmobilizações mais frequentes nas redes em torno da temática, pois o campo, 

estando em disputa, dificulta alinhamentos e programas de ação com valores 

compartilhados. Nesse sentido, há que se buscar processos de associação, não de 

substituição, ampliando a rede em torno da temática. 

Boas experiências nessa relação entre dados e informações são aquelas que 

disponibilizam informações com conteúdo em linguagem acessível, associada a 

iniciativas de abertura de bases de dados em seus formatos brutos, permitindo que 

amplos manuseios gerem uma discussão dos dados ali contidos de forma mais ampla 

do que, simplesmente, restrita aos âmbitos do setor público. A promoção de eventos 

para discussão colaborativa sobre as possibilidades em torno de cada base de dados 

governamentais disponibilizada para a sociedade também é uma outra ação que vai 

ao encontro deste modelo sociotecnopolítico de dados governamentais abertos.  

A prática de abertura de dados governamentais em contextos democráticos traz, 

como exigência normativa, a discussão desses processos junto à própria sociedade. 

Como lembrado já anteriormente, os dados que o governo produz ou resguarda, não 

são dos governos. Portanto, a decisão sobre o melhor formato de disponibilização, 

sobre a disponibilização de dados brutos ou dados trabalhados (ou ambos) e a 

decisão sobre quais são os critérios a serem levados em conta na disponibilização de 

um dado para que dados pessoais, sigilosos ou sensíveis sejam resguardados devem 

ser decisões coletivas pactuadas publicamente, conduzidas por meio de discussões 

amplas entre representantes e representados. 

10.4 A necessidade da integração dos centros de cálculos e de movimentos 

de alinhamento por associação para o fortalecimento da rede de abertura de 

dados governamentais 

Na Administração Pública brasileira, os ciclos político-eleitorais acabam trazendo 

instabilidades periódicas para as redes de abertura de dados preexistentes, o que 
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demanda movimentos associativos contínuos e alinhamentos claros entre todos os 

órgãos do governo para que as ações relacionadas com a abertura de dados 

governamentais não sofram desmobilizações ao longo do tempo. 

Analisando o caso do município de São Paulo, percebemos que o fortalecimento da 

rede de abertura de dados governamentais se deu por meio de processos de 

associação, não nos movimentos de substituição. Desta forma, quando os diferentes 

centros de cálculos responsáveis pela coordenação das ações de abertura de dados 

agem de forma integrada, vimos que os resultados dos processos de abertura de 

dados são mais eficientes, tanto no nível intraorganizacional quanto no 

interorganizacional.  

Faz-se necessário, portanto, estabelecer atribuições claras para todos os atores da 

rede de abertura de dados para que disputas por recursos operacionais, 

orçamentários ou humanos entre os órgãos de um determinado governo não 

prejudiquem as ações das redes preestabelecidas, principalmente quando há a 

entrada de novos atores com atribuições próximas às atribuições dos atores já 

institucionalizados anteriormente. 

Em governos cujas estruturas administrativas oferecem relativa autonomia 

administrativa para os órgãos governamentais (como é o caso dos municípios de 

grande porte, dos estados brasileiros e do governo federal), a coordenação das ações 

por meio da criação de comissões intersecretariais e o estabelecimento de órgãos 

com recursos suficientes e atribuições claras para estimular, auxiliar e controlar as 

ações de abertura de dados governamentais conduzidas pelos demais órgãos trazem 

vantagens tanto em relação à padronização das ações quanto ao estabelecimento de 

ações sistemáticas realizadas de forma planejada e contínua. 

Os projetos estruturantes capazes de organizar e reunir bases de dados em 

plataformas centralizadas (como é o caso do Catálogo Municipal de Base de Dados, 

do Portal de Dados Abertos e do GeoSampa, no município de São Paulo, por 

exemplo) são importantes atores não-humanos que favorecem o processo de 

abertura de dados governamentais por materializar, tanto para a sociedade quanto 

para os servidores, alguns dos benefícios trazidos com a disponibilização ativa das 

bases de dados governamentais.  

Por outro lado, o processo de alinhamento para que os demais órgãos alimentem e 

atualizem suas bases de dados nestes sistemas deve ser algo perseguido 

continuamente e, principalmente, apoiado por meio de inscrições normativas e por 
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meio de amplo apoio por parte do alto escalão do governo. Para além do trabalho 

técnico necessário, os processos de abertura de dados governamentais demandam 

alto apoio político e normativo para a sustentação de suas ações.  

10.5 Os fatores mobilizadores dos processos de abertura de dados 

governamentais 

Olhando os mobilizadores de processos de abertura de dados governamentais 

chegamos a uma categorização de cinco diferentes fatores: os mobilizadores 

tecnológicos, os mobilizadores sociais, os mobilizadores organizacionais, os 

mobilizadores normativos e os mobilizadores relativos às relações de poder. 

Quando há uma confluência desses fatores mobilizadores, tal como demonstrado na 

Figura 34, os processos de abertura de dados governamentais tornam-se mais 

estabilizados, pois as controvérsias em relação à sua sustentação são dirimidas.  

Figura 34 - Fatores mobilizadores para a abertura de dados governamentais 

 

Fonte: autoria própria 

Mobilizadores normativos

Arcabouço normativo e jurídico amplo (leis e 
decretos) e localizados (portarias internas, 

normativos), capazes de: (a) apoiar a abertura; 
(b) oferecer segurança jurídica, política e 

institucional ao servidor público; (c) oferecer 
enforcements; (d) estabelecer orientações e 

padronizações mínimas.

Mobilizadores sociais

Conceito disseminado e apoiado pela 
sociedade, exercendo pressão social, mas, 

também, estimulando a abertura, fazendo uso 
dos dados e interagindo com setor público de 
forma mais responsável, privilegiando mais a 

abertura do que os conteúdos negativos 
revelados pelos dados.

Mobilizadores organizacionais

Servidores orientados para a abertura de 
dados, com conhecimento técnico mínimo, ideia 

de abertura já materializada, atribuições e 
responsabilidades delineadas previamente, 
estabelecimento de priorizações, agentes 

públicos sensíveis às demandas, geração de 
processos internos de convencimentos.

Mobilizadores tecnológicos

Apoio tecnológico, padronizações para a 
abertura, tecnologias que permitam extração de 
dados, disponibilização de grandes volumes de 

dados, bases estruturadas, fidedignas e 
atualizadas, maturidade tecnológica e sistemas 

tecnológicos orientados para a abertura, , 
projetos estruturantes com recursos para 

garantir longevidade das iniciativas de abertura.

Relações de poder

Coordenação colaborativa capaz de alinhar ações, dirimir controvérsias 
e estimular abertura; implementação mais horizontalizada; disposição 

para a abertura na alta gestão.
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10.6 Limitações deste estudo e sugestões para trabalhos futuros 

Ao desenvolver um estudo de caso sobre a Prefeitura Municipal de São Paulo, a 

principal limitação percebida se relacionou com as dificuldades de acesso aos 

gestores públicos e servidores comissionados do principal órgão analisado neste 

estudo: a Controladoria-Geral do Município de São Paulo. As ausências de respostas 

do órgão em relação à possibilidade de se fazer uma pesquisa-ação relacionada com 

os processos de abertura de dados coordenados pela Coordenadoria de Promoção 

de Integridade gerou a necessidade de se fazer a recomposição de processos de 

abertura conduzidos pelo órgão na gestão anterior.  

Como a análise em retrospectiva é uma abordagem comum nos estudos que utilizam 

a Teoria Ator-Rede, realizamos uma ampla pesquisa documental e entrevistas 

semiestruturadas com servidores que faziam parte da estrutura da Prefeitura 

Municipal de São Paulo na época em que os processos de abertura do Diário Oficial 

da Cidade e do Sistema Eletrônico de Acesso à Informação foram conduzidos. Para 

fazer a caracterização das questões relacionadas à gestão 2017-2020, utilizamos o 

Diário Oficial, as atas da Comissão Municipal de Acesso à Informação, as notícias 

dos sites e os pedidos de acesso à informação como instrumentos de pesquisa. Ficou 

ausente, no entanto, a inclusão das traduções dos atores humanos que, atualmente, 

conduzem a temática no governo municipal. 

Uma outra limitação é a perspectiva escolhida para a caracterização das redes dos 

processos de abertura de dados. Optou-se por não incluir traduções externas à 

gestão pública municipal como, por exemplo, entrevistas a representantes do 

legislativo municipal ou atores das organizações sociais, não incluindo assim a visão 

da sociedade civil sobre os processos de abertura de dados governamentais. Fez-se 

essa opção por uma questão de limitação de parâmetros da rede que se pretendia 

caracterizar. No entanto, sabe-se que a atuação de organizações como as que fazem 

parte da Rede pela Transparência e Participação Social – RETPS são fundamentais 

dentro do ecossistema de abertura de dados nos governos subnacionais brasileiros.  

Uma terceira limitação que levantamos foi a redução da pesquisa a um único governo 

subnacional. Como a tese inicialmente buscava perceber características 

intraorganizacionais relacionadas aos processos de abertura de dados 

governamentais, optou-se por concentrar todo o trabalho no estudo de um único 
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município, buscando perceber questões relacionadas à coordenação dos processos 

de abertura de dados no mesmo arcabouço jurídico-institucional. 

As sugestões de trabalhos futuros se relacionam exatamente com as limitações 

levantadas: sugerimos o desenvolvimento de pesquisas que acompanhem os 

processos de abertura de dados governamentais no momento em que eles ocorrem, 

tendo como hipótese de que as redes que surgiriam nesses estudos seriam mais 

extensas do que as redes que apresentamos neste estudo; recomendamos a 

elaboração de estudos que busquem incluir traduções para além dos atores do Poder 

Executivo Municipal, incluindo assim traduções do Poder Legislativo, dos Tribunais 

de Contas e da Sociedade Civil Organizada; propomos estudos comparativos que 

olhem não só para as questões intragovernamentais mas que também façam uma 

análise da influência da estruturas governamentais nos processos de abertura de 

dados públicos. 

Sabemos que a análise dos processos de abertura de dados governamentais é um 

campo que sempre levantará controvérsias, pois as desmobilizações são contínuas 

e as redes sempre estarão em movimento. No entanto, neste atual contexto de 

transformação digital, reforçamos a necessidade de governos, empresas e 

sociedades olharem para esses processos a partir de uma visão sociotecnopolítica 

de dados governamentais abertos aqui apresentada. Como eu mesmo lia todos os 

dias que entrava em uma das bibliotecas que usei de forma tão intensa na escrita 

desta tese: o “acesso à informação está no coração de uma democracia”.  
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