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RESUMO 

 

Os gestores públicos fluentes em dados são capazes de definir estratégias e basear suas decisões 

em evidências, não apenas em percepções e vieses. A decisão do gestor público muitas vezes é 

baseada em sentimentos e alguns dados que lhe são apresentados pela equipe técnica (TI), e 

nem sempre em tempo hábil para uma tomada de decisão consistente. O presente estudo 

pretende demonstrar as lacunas a partir de experiências existentes da jornada de dados na 

Gestão Pública, baseada nos pilares de Integração de Dados, Governança, Alfabetização e 

Análise de dados. Atualmente, os gestores públicos requerem de informações seguras que sejam 

compartilhadas com eles rápidamente, mas o se observa é o contrário. Os gestores gastam muito 

tempo reunindo as informações necessários e acabam tomando decisões sem uma base de dados 

confiável e não atendem aos anseios dos cidadãos que esperam eficiência da gestão pública. A 

dificuldade da integração, compartilhamento de sistemas e bancos de dados entre áreas distintas 

e entre entidades distintas, acesso aos dados, governança de dados e alfabetização de dados é 

um desafio recorrente para uma análise de dados mais sofisticada e com potencial de 

diagnóstico de valor para a gestão de serviços e políticas públicas.  

 

Palavras-Chave: Dados. Gestão de Dados. Integração de Dados. Governança de Dados. Gestão 

Pública. Análise de Dados. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The public manager fluent in data can define strategies and base his decisions on evidence, 

and not only on personal perceptions and biases. The decision of the public manager is often 

based on sensations and some data presented to him by the technical team (IT), and not always 

in time for a consistent decision making. This study aims to demonstrate the gaps from 

existing experiences of the data journey in Public Management, based on the pillars of Data 

Integration, Data Governance, Data Literacy and Data Analysis. Currently, public managers 

need secure information, which is passed to them quickly, but what is experienced is just the 

opposite. Managers take a long time to get the necessary information and end up making 

decisions without a reliable database, not meeting the expectations of citizens who expect 

efficiency from the public administration. The difficulty of integration, sharing systems and 

databases among different areas and among different entities, data access, data governance, 

and data literacy is a recurrent challenge for a more sophisticated data analysis with potential 

to diagnose value for the management of services and public policies.  

 

Keywords: Data. Data Management. Data Integration. Data Governance. Public 

Management. Data Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 Contextualização 

 

A administração pública no Brasil e em grande parte do mundo principalmente nos 

países em desenvolvimento, é sempre um desafio: o administrador que assume essa 

responsabilidade tem o dever de tomar decisões baseadas em dados e evidências para 

implementar políticas públicas prioritárias para atender às necessidades dos cidadãos 

população. 

Sem nos aprofundarmos no conceito do termo que abrange ampla gama de definições 

na doutrina, é possível definir, de forma geral, que políticas públicas são as decisões tomadas 

pela administração pública que afetam a vida do cidadão seja para resolver problemas, 

estabelecer deveres, garantir direitos, responder a reclamações ou qualquer outra que resulte do 

poder-dever do Estado. 

Laswell (1936) introduziu o vocábulo policy analysis, ainda na década de 1930, como 

forma de conciliar o conhecimento científico / académico com a produção empírica dos 

governos e como forma de estabelecer um diálogo entre especialistas científicos, grupos 

políticos de interesse social e o governo. 

Simon (1957) introduziu o conceito de racionalidade limitada para tomadores de 

decisão. argumenta que os limites da racionalidade podem ser reduzidos pelo conhecimento 

racional. Para Simon, a racionalidade dos decisores públicos é muitas vezes questão por 

informações como informações incompletas ou incompletas. decisão da decisão auto-interesse 

das decisões etc. decisão etc. Mas Simon diz que a racionalidade pode ser maximizada favorável 

pontos favoráveis por criação da criação de conjuntos (regras de regras e incentivos enquadram 

que comportamento o ator do ator e comportamento esse direção na direção desejados 

resultados desejados, dificultando até busca a busca de interesses próprios. 

A definição de política pública refere-se às escolhas que as agências governamentais 

devem fazer. Essas escolhas são representadas por documentos como constituições, emendas 

constitucionais e emendas constitucionais. atos normativos do legislador agências e 

departamentos administrativos e governamentais. Como existem diferentes instrumentos, a 

gradação pode ser feita levando em conta a hierarquia dos atos estatais. (BRASIL, 1988). 

Por administração pública, entende-se a totalidade dos órgãos e funcionários nutridos 

com recursos do Estado, a quem cabe definir e implementar as regras necessários ao bem-estar 

social e as medidas necessários à gestão da coisa pública. O estilo de administração pública 
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pode ser definido como o conjunto de métodos administrativos aplicados pela gestão de uma 

organização para atingir seus objetivos. 

A administração pública moderna envolve uma mudança significante na forma como 

imaginamos sobre como alcançar resultados na esfera pública. Ela serve como um repositório de 

diretrizes, métodos e técnicas. Este estudo mostra como a tecnologia da informação ajuda os gestores 

do setor público a tomar melhores decisões. 

A tecnologia da informação (TI) é um componente estratégico para as organizações que 

necessitam ser flexíveis e otimizadas para atender a necessidade de respostas velozes a um 

mercado globalizado (APPLEGATE et al., 2003). Ela pode ser fundamental para ajudar na 

tomada de decisão, mas tem que estar sempre aliada à área de negócio para que os gestores 

possam ter resultados imediatos. 

Hoje vivemos na era digital, onde as notícias são atualizadas a cada minuto e as pessoas 

públicas são obrigadas a saber de todos os acontecimentos e reagir a cada fato noticiado. Para 

que o gestor emite proclamações sem medo, ele precisa de dados e informações. 

Estamos em uma encruzilhada. Muitos autores referem o surgimento de uma nova era 

baseada em energia renovável e na inteligência artificial (IA) , na transformação do setor 

público pela revolução no uso intensivo de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Os 

governos orientados por dados estão mudando seu foco: em vez de simplesmente capturar as 

necessidades dos cidadãos para implementar soluções que demoram a aparecer. O governo está 

explorando novas oportunidades. Para serviços e uso estratégico de grandes quantidades de 

dados. 

Um artigo recente da Forbes destaca que os dados estão começando a remodelar 

permanentemente a natureza do trabalho para automação de máquinas, particularmente na 

tomada de decisões”. De fato, quando tecnologias como inteligência artificial e Big Data são 

aplicadas em escala, o "aprendizado industrializado" torna impossível a competição humana na 

análise de dados. 

Um setor público orientado por dado habilita o uso estratégico de dados para uma 

governança produtiva, inclusiva e confiável. (VAN OOIJEN; UBALDI; WELBY, 2019) 

apresentou a ideia do ciclo de valor de dados do governo que veremos no capítulo 2. Este ciclo 

identifica os estágios pelos quais os dados passam para serem bem gerenciados e maximizarem 

o valor. O ciclo ajuda a rastrear a jornada desde o manuseio de dados (conjuntos de dados 

brutos, isolados e não estruturados) até a identificação e compreensão das relações entre esses 

dados, resultando em informação e conhecimento. 

Desde que The Economist publicou o artigo “O recurso mais valioso do mundo não é 
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mais petróleo, mas dados” em 2017 (THE ECONOMIST, 2017) “dados são o novo petróleo” 

tornou-se a nova frase da moda e às vezes foi abusada e incompreendido pelos entusiastas de 

dados. Embora essa analogia de óleo de dados tenha como objetivo aumentar a conscientização 

do público em resposta ao aumento de monopólios de dados e fluxos de dados controlados, 

também ajudou a enfatizar como novas tecnologias e dados podem ajudar as organizações a 

tomar melhores decisões e aumentar a inteligência de negócios.  

Ainda assim, embora o discurso sobre “dados como um ativo” seja bem aceito hoje em 

dia, as organizações, inclusive do setor público, muitas vezes não conseguem, integrar, 

governar, gerenciar, entender e valorizar os dados da mesma forma que os outros ativos que são 

relevantes para seu sucesso. Isso prejudica a possibilidade de aproveitar as oportunidades 

trazidas pela “datização” de uma enorme quantidade de informação que antes era intangível 

(FISHER 2009). 

Pretende-se mostrar nesse trabalho uma pesquisa feita no DEMAS – Departamento de 

Monitoramento do Ministério da Saúde, e entender a jornada e gestão de dados deste Ministério, 

desde a ingestão do dado até a visualização, focando na tomada de decisão e no valor que os 

dados podem trazer ao setor público. 

 

1.2 Formulação do Problema 

 

No início da pandemia da COVID-19, várias críticas foram feitas ao Ministério da Saúde 

pela falta de transparência, falta de integração e qualidade de dados dos sistemas de informação 

das secretarias de saúde municipais e estaduais com o Ministério da saúde, esse problema 

corroborou em dados não confiáveis, com atraso de entrega de dados e informações, fazendo 

com que não fossem aplicadas as políticas públicas assertivas em um momento de crise.  

A produção eficiente de dados relevantes e oportunos sobre recursos, atividades e 

qualidade em todo o setor de saúde é uma meta importante do sistema de saúde – um fato que 

foi exacerbado durante a crise do COVID-19, e o uso generalizado de tais dados é uma chave 

fundamental e importante na melhoria do desempenho de tais sistemas. A qualidade destes 

dados está relacionada com a solidez e capacidade dos sistemas e infraestruturas de informação 

sanitária, bem como com a sua prontidão para produzir indicadores de saúde regionais e 

nacionais (ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO - OCDE, 2013). 

Percebe-se que a jornada de dados no setor público ainda tem lacunas que foram criadas 

justamente pela indústria de tecnologia. Uma pesquisa realizada por mais de 600 organizações 
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não consegue tirar valor dos seus dados. Após bilhões em investimentos com soluções de dados 

e análises as empresas ainda obtêm resultados limitados. 

Apenas 44% das organizações acreditam ter acesso aos dados suficientes para tomada 

de decisão, apenas 29% dos executivos alcançaram resultados de negócios por meio de dados, 

e 35% veem baixa alfabetização de dados com um obstáculo crítico para a mudança. Essa 

pesquisa não foi feita ainda no setor público, mas infelizmente esses números podem ser piores 

do que demonstrados nessa pesquisa. 

Essa Lacuna nos leva a crer que a indústria de tecnologia criou soluções distintas da 

área de integração de dados e da área de inteligência de negócios (Análise de dados). E assim a 

área de tecnologia foi trabalhando de forma reativa usando dados desatualizados e estáticos e 

que mostra somente o que aconteceu no passado, quando o que realmente todos precisam é de 

ter dados em tempo real para tomada de decisão imediata.  

Com base nessa deficiência do modelo de gestão pipeline de dados dentro de uma 

organização pública, faremos um recorte do problema  de pesquisa  estudando o caso  da 

COVID-19 no período de Março/2020 a Setembro de 2020 no Ministério da Saúde, em especial 

o DEMAS – Departamento de Monitoramento do SUS do Ministério da Saúde, onde 

poderíamos destacar a pergunta : A Gestão do pipeline de dados no Ministério da Saúde , 

em especial ao DEMAS, mostra-se eficiente ao ponto de trazer resultados para tomada de 

decisão?   

 

1.3 Justificativa 

 

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto 

da COVID-19, causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), como Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), caracterizando-a como pandemia. A maioria dos 

países falhou em reconhecer a ameaça do coronavírus logo de início, não sabendo como lidar 

com a situação. O escasso conhecimento sobre os modos de transmissão e o comportamento 

das pessoas assintomáticas na difusão do SARS-CoV-2, aliados à inexistência de vacinas e 

alternativas terapêuticas específicas, desafiaram pesquisadores, gestores da saúde e governantes 

na busca de medidas de saúde pública não farmacológicas que reduzissem o ritmo de 

propagação do vírus. 

Em um contexto de crise como o da pandemia de COVID-19, a tomada de decisões por 

parte dos agentes públicos pode significar salvar vidas, dada a sensibilidade das políticas 

públicas de saúde em meio à pandemia de COVID-19. Porém, a decisão em um contexto tão 
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delicado e com tantas variáveis é extremamente intrincada. 

Para analisar todo processo de gestão de dados e como os resultados das análises de 

dados influenciou na tomada de decisão de um gestor público, escolhi o Ministério da Saúde 

em especial o DEMAS, fazendo um recorte no período da pandemia COVID-19 entre março 

de 2020 a setembro de 2020. 

O Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS (DEMAS) faz parte da 

secretaria Executiva (SE) do Ministério da saúde (MS). O DEMAS é responsável por criar 

estruturas de produção, qualificação, disseminação e auditoria de dados. além de fornecer aos 

gestores informações estratégicas em prol de melhorar a saúde da sociedade brasileira. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

Na estrutura do DEMAS tem Sala de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE) onde 

disponibiliza informações de saúde, especialmente das redes de atenção à saúde prioritárias, 

acompanhamento das metas, repasses, coberturas e indicadores epidemiológicos e operacionais 

das ações e programas para a tomada de decisão, gestão e geração de conhecimento pelos 

estados e municípios. 

 

1.4 Objetivo Geral 

 

- Analisar o processo de gestão de dados dentro do Ministério da Saúde em especial o 

DEMAS (Departamento de Monitoramento do SUS). 

 

1.5 Objetivos Específicos 

 

- Estudar a importância dos dados como evidência no processo de tomada de decisão, 

principalmente no enfrentamento da pandemia da COVID-19;  

- Elaborar um conjunto de diretrizes de um modelo de gestão de pipeline de dados 

inteligente que gere valor para tomada de decisão; 

-  Identificar os contributos de tecnologias de gestão e análise de dados no processo de 

tomada de decisão em qualquer situação, seja de crise ou não. 

 

1.6 Metodologia  

 

A metodologia aplicada nesse trabalho é de Análise descritiva, com pesquisa qualitativa, 

aplicação de entrevista semiestruturada e pesquisa de campo  para analisar a atual arquitetura 

de dados do Ministério da Saúde  em especial o DEMAS. 
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- Estudo de Caso: a pandemia da COVID-19, Ministério da Saúde – DEMAS – 

Departamento de Monitoramento do SUS. 

Trivinhos (1987) afirma que os métodos qualitativos trabalham com dados. Eles 

procuram o significado percebido do fenômeno em seu contexto. Usar uma descrição 

qualitativa não apenas tenta capturar a aparência do fenômeno, mas também a essência desse 

fenômeno. tentando explicar as origens relações e mudanças, bem como tentar entender as 

consequências intuitivamente.. 

Segundo Silva & Menezes (2000, p.21), “a pesquisa descritiva visa descrever as 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e observação 

sistemática . Assume, em geral, a forma de levantamento”.  Ela  está empenhado em entender 

e analisar o "como" de uma situação sem se preocupar tanto com o "porquê". A pesquisa 

descritiva entra em cena para aprender os detalhes dessa hipótese, uma vez que a conclusão é 

validada. Aqui vamos reunir informações para tirar conclusões precisos. 

A pesquisa do presente estudo, portanto, é descritiva por tentar descrever as 

características da arquitetura e pipeline de dados atual do Ministério da Saúde , assim como a 

gestão desse pipeline em relação aos resultados obtidos para uma tomada de decisão mais 

assertiva, mediante entrevistas em profundidade e análise dessa arquiteutra de dados , na fase 

da pesquisa de campo. 

De acordo Cervo e Bervian (2002), a entrevista é uma das mais importantes técnicas de 

coleta de dados e pode ser definida como uma conversa face o face entre o pesquisador e o 

entrevistado, seguindo um metodo para obter informações sobre um tema específico. Gil (1987) 

afirmou que a entrevista é um dos métodos de coleta de dados mais comumente usados na 

pesquisa social. Esse método de coleta de dados é bom para obter informações sobre o que as 

pessoas sabem, acreditam, esperam, desejam e por que deram uma determinada resposta. 

Para o estudo em questão, foi realizada uma entrevista em profundidade com a Diretoria 

do DEMAS. A diretoria é responsavel por todo o departamento e gestão e monitoramento dos 

dados e do SUS no Ministério da Saúde, além da entrevista, como dito anteriormente foi feito 

uma pesquisa de campo com análise da arquitetura de dados atual do Ministério. 

 

1.7 Coleta de Dados 

 

Nessa fase serão realizados os procedimentos de pesquisa e coleta de dados. O objetivo 

dessa pesquisa é entender como tem sido a jornada de dados no Ministério da Saúde em especial 
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o Departamento de Monitoramento do SUS - DEMAS e como esses dados podem gerar valor 

para tomada de decisão. O objetivo de aplicar o estudo de caso da COVID-19 no período de 

março de 2020 a setembro de 2020, é constatar a atuação operacional por meio da realização e 

utilização de investigações empíricas baseadas em entrevistas semiestruturadas (Apêndice A). 

Além de buscar subsídios para a elaboração de um conjunto de diretrizes de um modelo de 

gestão de pipliene de dados inteligente que gere valor para tomada de decisão. 

As entrevistas serão realizadas com ocupantes de cargos públicos do Ministério da 

Saúde, especificamente o DEMAS – Departamento de Monitoramento do SUS, que possuem 

também, relação com a avaliação e monitoramento de políticas públicas. 

 

1.8 Análise e interpretação dos dados 

 

A análise e interpretação dos dados são realizadas em duas etapas. Durante o estudo de 

caso, que permitirá traçar as diretrizes iniciais para um modelo estratégico de gestão de dados, 

e durante a pesquisa qualitativa que busca aprimorar as diretrizes previamente definidas como 

melhores modelos de gestão de dados. 

 

1.9 Redação dos resultados 

   

A redação dos resultados deste trabalho constituirá nos pilares das diretrizes de um 

modelo de pipeline de dados estratégico, já mencionados anteriormente como – Integração de 

dados, Governança de dados, Alfabetização de dados e Análise de dados inteligente. 

 

1.10 Limitações da pesquisa 

   

As limitaçõe do estudo constituíram por três fatores fundamentais. O primeiro está 

relacionado à seleção das categorias de análise da relação informação, tecnologia da 

informação, tomada de decisão e dados, orientada a observar basicamente fenômenos da 

jornada completa de dados dentro de uma organização pública. Deve-se notar que, embora o 

processo de tomada de decisão seja informacional, há outros aspectos e categorias, incluindo 

contexto organizacional e cognitivo, que não foram abordados neste estudo. Portanto, o modelo 

construído objetiva representar a relação entre o uso de dados e análise de dados na tomada de 

decisões; observando todos os caminhos que se levam a chegar a uma tomada de decisão 

assertiva, ou seja, como os gestores conseguem tirar valor dos seus dados em um processo 

decisório, observando as lacunas que existem neste pipeline de dados dentro de uma 
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organização pública.  

O segundo fator limitante deste estudo tem a ver com a avaliação do modelo proposto. 

Esta avaliação foi feita inicialmente no DEMAS – Departamento de Monitoramento do SUS, 

parte do Ministério da Saúde, dse faz necessário estender os cenários de avaliação no futuro 

para dar consistência ao modelo. Finalmente, graças ao modelo de gerenciamento de dados 

subjacente, o modelo de produto da pesquisa é, portanto, suficiente para descrever o 

comportamento da informação em situações de gerenciamento e tomada de decisões 

estratégicas claramente direcionadas. Compreenda a organização como uma entidade 

deliberadamente racional. O modelo não leva em conta o comportamento informacional na 

tomada de decisão política e no anarquismo. As decisões políticas são movidas pelo poder, 

portanto pouco racionais, pois os dados são tirados e aplicados para comprovar alternativas já 

feitas (KIRK, 2002). Na tomada de decisão anárquica, quando problemas, soluções, 

participantes e alternativas coincidem, as soluções são buscadas aleatoriamente procurando 

associar solução a um problema a objetivos altamente incertos. (EISENHARDT; ZBARACKI, 

1992; CHOO, 2006). 

 

1.11 Estrutura da pesquisa  

 

A dissertação é composta por quatro capítulos. O primeiro capítulo apresenta tópicos 

introdutórios, incluindo justificativas, que enfatizam a importância do estudo, a identificação 

do problema de pesquisa expresso nas questões de pesquisa, os objetivos principais e 

específicos, bem como os limites da pesquisa.  

Os fundamentos teóricos apresentados no segundo capítulo descrevem alguns tópicos 

que são necessários para a compreensão teórica do estudo e que dão suporte à definição do 

modelo de pipeline de dados estratégicos, produto da pesquisa na determinação de suas 

categorias de análise e ulterior auxílio na comparação e discussão dos resultados obtidos na 

avaliação do modelo.  

O terceiro capítulo contextualiza o estudo de caso na avaliação do modelo e apresenta 

os resultados obtidos para cada categoria de análise e em termos de relações entre as categorias 

através das ferramentas descritas na Parte III. O quarto capítulo é dedicado a abordar as 

conclusões da dissertação, bem como recomendações para pesquisas futuras e abordagens para 

o tema de pesquisa. Por fim, são expostas as menções que dão ao estudo o suporte teórico com 

base na literatura acadêmica e científica pesquisada e analisada, bem como os anexos 

necessários para a compreensão completa do conteúdo abordado.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Informação 

 

Rocha (1995) informação “são dados organizados de um modo significativo”. Numa 

visão mais ampla de  Barreto (2002) mostra que “a informação é qualificada como instrumento 

modificador da consciência do homem”, pois permite a criação de conhecimento ao modificar 

o estoque mental de conhecimento das pessoas. Segundo Choo (1999) o vocábulo informação 

descreve um ' recurso ', implicando que a informação é algo contido em um documento sistema 

ou artefato. 

Diante disso, pode-se dizer que a informação é constante, não é um objeto, mas um 

produto de mensagens e pessoas que constrói significados. 

Segundo Oliveira (2004) a informação pode ser definida em função dos dados, 

justificando que a “informação é um dado trabalhado que permite ao executivo tomar decisões”. 

Para o mesmo autor, um dado é um elemento identificado de forma bruta e que “por si só, não 

conduz a uma compreensão de determinado fato ou situação”. Enquanto isso, McGee e Prusak 

(1994) oferecem um ponto de vista semelhante, declarando que “informação são dados 

coletados, organizados, ordenados, aos quais são atribuídos significados e contexto”. Em 

seguida, caraterizam a informação como um bem reutilizável e não depreciável cujo valor é 

determinado exclusivamente pelo usuário, em seguida discutimos o valor dos dados. Beal 

(2004) apresenta o conhecimento como um conjunto de dados dotado de relevância e finalidade, 

além do significado pactuado. Os mesmos autores afirmam que a informação segue um fluxo 

dentro de uma organização conforme a figura abaixo. 

Figura 1– Modelo representativo do fluxo da informação nas organizações 

 

Fonte: Beal (2004, p. 29) 

 



22  

De acordo com essa definição, entende-se que a informação é um significado erigido a 

partir de um conjunto de dados devidamente organizados, sendo um recurso vital em diferentes 

áreas como a organização devido à sua capacidade de integração e ao seu valor na execução de 

diferentes funções organizacionais. 

 

 2.1.1 O valor da informação nas organizações e a tomada de decisão 

 

 Para Choo (2006, p.1, tradução nossa), a informação é “um componente intrínseco de 

quase tudo o que uma organização faz”. O autor enfatiza que para perceber a importância e o 

valor das fontes e tecnologias de informação, a empresa deve compreender os processos 

organizacionais e humanos que convertem a informação em percepção, conhecimento e ação. 

(figura 2). 

Figura 2 – O processamento das informações organizacional 

 

 

Fonte: Elaboração do autor (baseado em Choo, 2006) 

 

De acordo com  Choo (2006), na concepção atual da administração e da teoria 

organizacional, a organização processa as informações com três objetivos: dar sentido às 

mudanças no ambiente externo, criar conhecimento e para tomada de decisões. O processo é 

apresentado na figura 3. Gonçalves e Filho (1995) enfatizam o valor da informação nas 

organizações destacando que a informação possibilita o alinhamento estratégico com seu 

macroambiente por meio de constante fluxo bidirecional de informações e facilita o alcance de 

metas. 

Demonstram ainda que as organizações têm, no fluxo de informação, o elo que une e 

coordena os seus componentes, o que favorece a manutenção do equilíbrio e integração num 

ambiente cada vez mais em mudança. Borges (1995) discute a importância da informação como 

recurso gerencial, enfatizando seu valor na inteligência competitiva e nos processos de tomada 

de decisão. 
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Visão semelhante é oferecida por Oliveira (2004), quando afirma que o valor da 

informação é função de dois elementos, conforme mostra a figura 4. O primeiro elemento é o 

impacto da informação nas decisões executivas e o segundo é a utilidade essas informações, 

considerando o tempo de uso na organização. 

Figura 3 – Valor das Informações 

 

Fonte: Oliveira (2004, p. 48) 

 

Segundo Moresi (2002) “a importância da informação nas organizações é 

universalmente aceita”. O mesmo autor destaca que a informação é uma ferramenta de gestão 

e sua utilização está diretamente relacionada ao sucesso almejado. Moresi (2002) também 

afirma que quando é muito difícil quantificar o valor da informação em termos monetários, e 

por se tratar de um bem abstrato e intangível, seu valor está relacionado ao contexto. 

Consequentemente, os valores de troca e uso possibilitam a criação de equivalência monetária. 

Segundo Cronin (1990) a classificação do valor da informação é de acordo com os 

seguintes tipos: Valor de uso: refere-se ao uso final que será feito da informação. Valor de troca: 

O valor que os usuários interessados estão dispostos a remunerar com base no valor de mercado. 

Valor da propriedade : esse custo substituto de um bem, neste caso informação. Valor restritivo: 

No caso de informações confidenciais ou de interesse comercial, com uso limitado a 

determinados indivíduos. 

Muitos autores apontam que quando ocorre o processo de comunicação nas 

organizações criam-se as condições para transmudar os fluxos de informação em conhecimento, 

entendido como um recurso que que poderá influenciar diretamente na competitividade da 

organização por meio da inovação em seus processos e seus produtos. (DÁVILA CALLE; 

SILVA, 2008; LEOCÁDIO; VARVAKIS, 2008) 

Autores como Lesca e Almeida (1994) enfatizam que informações de qualidade 

relevantes, precisas, claras, consistentes e oportunas têm valor significativo nas organizações e 

podem ser aplicadas em diferentes contextos organizacionais. 
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A tomada de decisão é o processo de identificar, analisar e escolher um curso de ação 

entre as alternativas disponíveis em resposta a um determinado problema ou oportunidade. Na 

visão de Diaz Duarte (2005), a tomada de decisão é um processo sequencial e sistemático 

essencial nas organizações pois a competitividade de uma organização é função do sucesso de 

suas decisões. 

A tomada de decisão baseada em dados tornou-se uma prática comum nas empresas. 

Esse tipo de ação conhecida também como cultura orientada por dados, ajuda a fortalecer a 

estratégia pois facilita a obtenção de negociações e resultados mais assertivos.  

Também tem sido argumentado que a tomada de decisão é a conversão da estratégia em 

ação. Chu (2006) observou que toda ação de uma empresa é resultado de uma decisão, e toda 

decisão é um compromisso com a ação. 

Assim, para Simon (1957), a organização é um sistema complexo de tomada de decisão. 

Essa afirmação é corroborada por Choo (2006), que vê a organização como uma "rede de 

decisão" composta por decisão e tomadores de decisão. O autor também destaca que a 

organização especifica as premissas de decisão, que definem os critérios que serão aplicados às 

alternativas consideradas (premissas de valor), e também definem quais informações são 

relevantes (premissas de fato). Essas suposições são aplicadas no processo de tomada de 

decisão. que juntamente com regras e procedimentos vai estruturar o processo de tomada de 

decisão. O processo de tomada de decisão também pode ser analisado do ponto de vista 

metodológico, como um processo constituído por etapas, guiado por um objetivo recebendo 

informações como insumos, para produzir informações e ações. 

A administração pública tem passado por um processo de evolução rumo à tomada de 

decisões, realizando uma espécie de espelho com a iniciativa privada, buscando qualificação e 

treinamento de técnicas voltadas ao controle e gestão de resultados, levando em consideração 

o modelo seguido pelo setor público e sua visão final., ou seja, o ponto de vista do cidadão 

sobre os resultados. Segundo Barzelay (1992), a gestão pública é um grande campo de discussão 

das intervenções políticas dentro do executivo..  

 

2.2 Tecnologia da informação  

 

Hoje, a tecnologia da informação (TI) é a ferramenta que pode tornar mais eficientes os 

serviços oferecidos pela administração pública. Por um lado, isso facilita o acesso dos cidadãos 

à informação e um processo contínuo aumenta a transparência no setor público. Por outro lado, 

promove serviços mais rápidos e eficientes, com a qualidade que aguardamos deles. 
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Isso faz com que a tecnologia nos conduza a uma nova etapa de governança digital. 

Nisso, as plataformas de gestão pública costumam convergir em um mesmo ambiente integrado 

permitindo que você automatize o processo, simplifique o acesso aos dados e reduz de forma 

significativa os gastos do governo. Entre as iniciativas que podem melhorar a gestão, o uso da 

tecnologia da informação contribui para a produtividade ao incorporar aspectos humanos, 

administrativos e organizacionais (RUSS; SALEEM, 2018). É mais amplo que  os de 

processamento de dados , do que sistemas de informação, engenharia de software, computação 

ou clusters de hardware e software. 

 A Tecnologia da Informação tomou forma e começa a fazer parte da gestão pública 

(REZENDE, 2020; DURST et al., 2018), o que possibilita novas possibilidades e desafios de 

implementação de novas tecnologias de controle e avaliação (VAYENA et al., 2018).  

A Tecnologia da informação auxilia no monitoramento dos serviços de saúde, segurança 

pública e setores estratégicos na administração pública, dessa forma, podendo obter dados para 

tomada de decisão. Os benefícios dessas tecnologias são uma mudança de paradigma discutida 

em todo o mundo, de como melhorar a capacidade de gerenciamento e resultados, melhorar a 

comunicação e habilitar dispositivos "inteligentes" que podem se comunicar de forma autônoma 

em toda a cadeia de valor. (SANTOS et al., 2018).  

O conceito de tecnologia da informação é mais amplo do que computadores usados por 

usuários em empresas e residências, ou softwares usados para executar tarefas específicas, e 

inclui aspectos técnicos, organizacionais, humanos e administrativos. Com a terceira revolução 

industrial ou revolução tecnocientífica, a produção de tecnologias tornou-se um dos campos 

mais promissores em escala global. Com essa revolução deu-se um grande salto no crescimento 

da tecnologia da informação que pode ser entendida como a interação entre chip, computador 

e satélite. 

De acordo com Masi, (2000 apud ZAMOT, 2002) Essa interação levou à produção de 

ferramentas microeletrônicas, máquinas e ferramentas CNC, microcomputadores e robôs. Esses 

recursos são classicamente chamados de tecnologias de informação e comunicação TIC, que, 

segundo Cruz citado por ZAMOT (2002, p.12): 23 é qualquer dispositivo que tenha a 

capacidade de processar dados e/ou informações, sejam eles sistêmicos ou esporádicos, sejam 

aplicados ao produto ou aplicado ao processo. 

Hoje, a informação é um dos principais motores da mudança. Os recursos existentes de 

telecomunicações e processamento de dados tornaram a informação disponível para quase 

todos, levando a  mudanças radicais nas relações de poder. Segundo Beal (2004), o termo 

"tecnologia da informação” serve apenas para propor um conjunto de tecnologias e recursos 
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computacionais para geração de informação. A TI depende dos seguintes componentes segundo 

Rezende (2001 apud BEAL 2004): hardware e equipamentos e periféricos. Software e suas 

funções, sistema de telecomunicações, gestão de dados e informações. 

Aplicar a tecnologia para otimizar processos é uma tendência natural em todas as 

áreas.  O motivo é simples: a transformação digital revolucionou nossas atividades diárias, 

sejam elas pessoais ou profissionais. No setor público não é diferente, os órgãos gestores já 

entenderam que essa é uma mudança para melhor. O ritmo de adoção de tecnologia no setor 

público brasileiro mostra que ainda não temos uma cultura de inovação bem desenvolvida.A 

política pública foi criada para estimular a governança, mas também são necessárias ações 

internas para mudar esse cenário. Afinal, os servidores públicos têm uma característica muito 

forte de contar com o uso eficiente de processos já consolidados (SANTOS et al., 2018). 

Pesquisas sobre o uso da TI no planejamento estratégico dos serviços federais 

(MAGALHÃES et al., 2018; REZENDE; RIBEIRO, 2018; SANTOS; TERRA, 2018) têm 

suscitado um debate sobre os resultados advindos dos investimentos em tecnologia da 

informação mas também seu papel no campo da gestão pública, com isso a tecnologia vem 

evoluindo de uma orientação de suporte para um papel estratégico na gestão. 

 

2.2.1 Apoio da Tecnologia da Informação na Administração Pública 

   

De forma a entender as características desse setor, são necessários primeiras explicações 

para verificar seu comportamento em relação a outros temas como tecnologia. A administração 

pública pode ser delineada como um conjunto de conhecimentos e estratégias que servem à 

prestação de serviços públicos - o bem público - para o ser humano, cabido em diversas 

dimensões como cidadão participante de uma sociedade multicêntrica politicamente articulada 

(SALM; MENEGASSO, 2009). ). Segundo Amato (1971), a administração pública é a parte 

óbvia do governo e se refere, por um lado, às suas relações com os órgãos legislativo e judiciário 

e, por outro, à totalidade das atividades envolvidas na definição e implementação de políticas 

públicas. 

De acordo com Osborne e Gaebler (1992), houve uma mudança na percepção da palavra 

burocracia, que, no passado, tinha um significado positivo porque sugeria racionalidade, 

eficiência e uma forma de estrutura organizacional. A medida que a administração pública foi 

se convertendo, por meio da criação de uma gigantesca estrutura de controle voltada para a 

proteção do interesse público (burocracia), acabou ficando obcecada pela regulamentação do 

processo em vez de focar nos resultados alcançados. 
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 Moreira Neto (1998) afirmou que a administração burocrática não atende mais às 

necessidades da sociedade. A transição da administração burocrática clássica, herdada da 

tradição da Europa continental, para a administração gerencial moderna, fortemente 

influenciada pela atitude pragmática das megacorporações, deslocou o foco do interesse 

administrativo do Estado para o cidadão. Assim, o modelo de burocracia estatal teve que ser 

reinventado, pois era desmasiadamente moroso e excessivamente centralizado, mais 

preocupado com regras do que com resultados, com organogramas inflacionados e gerador de 

ineficiência e desperdício (OSBORNE; GAEBLER, 1992). 

Nesse contexto, surgiu o conceito de nova administração pública (NAP) ou new public 

management, que prevê a aplicação de um modelo de gestão derivado do setor privado, às 

instituições públicas transformadas. (OSBORNE; GABLER, 1992). Essa essência trouxe o 

idealismo empresarial do contexto privado para o setor público, conforme apontado por Vigoda 

(2002), que observou que esses preceitos pressionavam mais as burocracias para que as 

organizações públicas fossem mais receptivas aos cidadãos como clientes participantes. 

Paula (2007) apontou que o movimento gerencialista e a cultura de gestão, aplicados 

principalmente no setor privado, foram integrados ao setor público, dando origem ao 

movimento “reinventando o governo , expressão utilizada por Osborne e Gaebler. 1992 )para 

definir o escopo da NAP. Segundo Coelho (2002), o gerencialismo é uma técnica de 

instrumentalização e operacionalização de políticas públicas previamente elaboradas e aceitas 

pela organização. Dentro desse conceito, a administração gerencial caracteriza-se pela 

existência de formas modernas de gestão pública, alterando os critérios de aplicação do controle 

dos serviços públicos, as relações estabelecidas entre o Poder Público e seus agentes, bem como 

a atuação até mesmo da administração , que passa a apostar na eficiência, qualidade e efetiva 

implementação do regime democrático, através da participação mais intensa dos cidadãos. 

Santos (2006) destaca as seguintes diferenças entre administração pública burocrática e 

gerancial: a administração burocrática é processual e autorreferencial, enquanto a gerencial é 

orientada para os resultados e orientada para o cidadão, a burocrárica determina os 

procedimentos de contratação de funcionários, aquisição de bens e serviços e visa atender às 

demandas dos cidadãos, enquanto a gerencial se compromete a combater o nepotismo e a 

corrupção e não adota medidas restritivas; O burocrata cuida de manter o controle dos 

procedimentos enquanto o gestor estabelece indicadores de desempenho com base nos contratos 

de gestão. 

Vale ressaltar aqui o princípio da eficiência, que consiste em organizar as atividades 

administrativas de forma racional e otimizada, levando em consideração aspectos produtivos, 
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econômicos e temporais. Di Pietro (2017), ao discorrer sobre o princípio em discussão, atribui-

lhes dois aspectos da atividade administrativa, um relativo ao funcionamento do servidor 

público e outro ao modo como a administração pública é organizada, estruturada e 

disciplinada. A primeira vertente refere-se à expectativa do melhor desempenho possível das 

atribuições inerentes à entidade pública de modo a atingir os melhores resultados, objetivo que 

também é perseguido pela segunda vertente na prestação de serviço público. 

Por isso, a eficiência é o princípio mais moderno da função administrativa, o que exige 

sua execução célere, perfeita e funcional, não apenas juridicamente. Os princípios devem ser 

entendidos e aplicados no sentido de que as ações administrativas (causas) devem ser voltadas 

para a obtenção de resultados (efeitos) razoáveis do ponto de vista da satisfação do interesse 

público a que estão subordinados (MEIRELLES, 2016). 

A administração pública precisa aproveitar novas oportunidades oferecidas pelos 

avanços das tecnologias de informação e comunicação. Isso porque é importante que os gestores 

do setor público tenham informações estratégicas e gerenciais adequadas em tempo hábil 

(GRAHAM; HAYS 1994). 

A Nova Administração Pública (NAP) utiliza ferramentas tecnológicas para gerir 

recursos e alcançar a excelência em processos que antes estavam desatualizados e com muitas 

regras. Davenport (1998) enfatizou que o uso da tecnologia promove a melhoria de processos 

e enfatizou também que sugerir que os projetos de processos sejam desenvolvidos 

independentemente da tecnologia da informação ou de outros meios de execução, implica 

negligenciar ferramentas poderosas de modelar processos. 

 Gonçalves (2005) acrescenta que, pelo fato de a tecnologia existir tanto na forma como 

o trabalho é feito quanto na forma como ele é gerenciado, ela é vista como uma ferramenta para 

a reengenharia de grandes processos. Por isso, a TI tem sido utilizada como fonte para a criação 

de novas estratégias e novas estruturas organizacionais, permitindo a ligação entre diferentes 

áreas, unificando processos e viabilizando-os. Finalmente organizações públicas ou privadas 

devem modelar seus sistemas de informação com base em necessidades, hierarquias, estruturas 

e culturas específicas. Porque esses sistemas ajudam a resolver conflitos internos e externos 

dentro da organização. 

O sistema público de saúde do Brasil, ou Sistema Único de Saúde (SUS), como é 

comumente conhecido, É uma atividade de abrangência nacional que atinge mais de duzentos 

milhões de brasileiros prestando serviços de vigilância, tratamento, medicação, transplante, 

entre outros. Com exceção de 24,7 % da população coberta por planos de saúde privados, mais 

de 150 milhões de brasileiros dependem do SUS como única fonte de assistência à saúde. 
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A gestão eficaz de um sistema tão complexo requer suporte de informática e tecnologia 

da informação e é um dos maiores desafios para a gestão pública, profissionais de saúde e 

especialistas em TI, tanto em termos de projeto de procedimentos quanto de pessoas em causa. 

A inclusão digital é a capacidade de indivíduos / grupos de acessar e usar tecnologias de 

informação / comunicação. A inserção da tecnologia no SUS é um passo para a inclusão digital 

e 92,5 % dos servidores que trabalham em sistemas não informatizados esperam que esse 

desenvolvimento ocorra (GAVA, 2016).).  

Na administração pública, a utilização de tecnologias de informação iniciou-se na 

década de 1960, porém, no começo essas tecnologias eram utilizadas de forma muito limitada, 

normalmente utilizadas para desenvolver sistemas de informação voltados para atividades 

cotidianas, como folha de pagamentos e contabilidade. (REIS, 2015). As organizações devem 

estar preparadas para as mudanças do mercado e avanços tecnológicos. Os funcionários devem 

ser criativos e capazes de assumir riscos, administrar com sucesso a ambiguidade e a incerteza 

do mercado (HSIEH; CHEN, 2012). 

De maneira geral, pode-se argumentar que os benefícios da implementação de uma 

tecnologia da informação devem estar relacionados de alguma forma aos objetivos dos serviços 

governamentais prestados. Esses benefícios são apreciados tanto por clientes governamentais 

que usam serviços do governo quanto por agências governamentais. Os benefícios para clientes 

do governo incluem (1) acesso ainformações para o público em geral, (2) serviços online e (3) 

acesso a informações oportunas, relevantes e precisas (CORDELLA; BONINA, 2012). 

Uma das ferramentas  de Tecnologia da Informação de apoio à decisão que tem ajudado 

os gestores a melhorar a gestão é o Business Intelligence (BI) Análise de dados, que 

estudaremos mais a frente,  ferramentas e soluções que possibilitam a transformação de dados 

do cotidiano da organização em informações, fatos e formas que possuem significado, para a 

posterior análise, a fim de que o gestor consiga extrair conhecimento dessas informações e 

tomar as melhores decisões para a organização, mas para chegar em resultados analíticos é 

importante também entender como é feito a gestão dos dados na organização, dessa forma como 

a TI pode fornecer o melhor resultado para as áreas de negócios tomarem as melhores decisões 

baseadas em dados, integrados, atualizados, qualificados, confiáveis e governados. 

 

2.3 Era de dados no setor público 

 

A Gestão Pública orientada ao uso de dados e evidências nas atuais condições 

tecnológicas e humanas, capacita os gestores e gestoras a liderar estrategicamente, uma 
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mudança de cultura no campo análitico. 

Uma abordagem de entrada muito importante é a alfabetização de dados como uma 

competência essencial para o setor público. Com base em ferramentas práticas, oferece aos 

gestores uma forma de promover uma cultura de gestão analítica.Destaca-se.como a 

alfabetização e a transparência de dados têm um impacto positivo na administração pública. Na 

era dos dados o desafio para avançar está no modelo de perspectiva mental, cultural e humano 

e não apenas em tecnologia. Consequentemente, é fundamental colocar as pessoas no centro e 

garantir o diálogo aberto e o compromisso para orientar e impulsionar a mudança (QLIK, 2022).  

Uma pesquisa publicada em 2017 pela Price water house Coopers Brasil (PWC 

BRASIL, 2022), destaca que “Cientista de dados: a profissão do século XXI”, Em 2012, o 

professor Davenport e o professor Patil fizeram a previsão em um artigo publicado na Harvard 

Business Review. O mundo dos dados que cresceu rapidamente desde então e se alastrou para 

diferentes campos, setores e setores, deve atingir 15 trilhões de dólares na economia global em 

10 anos. 

Os progressos tecnológicos que a sociedade fez nos últimos séculos são inegáveis. De 

acordo com o historiador e filósofo israelense Yuval Harari em seu livro Sapiens: Uma Breve 

História da humanidade nenhuma criatura que já viveu neste planeta povoou quase todos os 

cantos do planeta em tão pouco tempo. Este processo é claramente devido à capacidade das 

pessoas de colaborar em grande escala. e produzir ferramentas e técnicas que mudem a forma 

como interagimos e influenciamos o ambiente que nos rodeia. 

Recentemente, ao olhar para a história dessas invenções, parece obvio que houve um 

aumento na frequencia e surgimento de inovações e inovações relacionadas a  tecnologias e 

ferramentas. Assim, quanto mais veloz o progresso for feito, mais frequente será o impacto e o 

impacto na sociedade humana, mesmo que nossa capacidade de compreensão e adaptação não 

tenha se desenvolvido no mesmo ritmo. Estamos prontos para liberar o enorme potencial dessas 

novas tecnologias? 

Toda transformação protege contra possíveis riscos e efeitos colaterais das novas 

tecnologias, estamos diante de complexas escolhas para criar condições necessárias de forma 

que o potencial positivo se concretize. De maneira prática, quando pensamos nesse universo de 

dados e nos papéis e responsabilidades dos gestores públicos, precisamos considerar dois 

fatores: alfabetização em dados e como nosso cérebro toma decisões. Eles serão detalhados a 

seguir potenciais aplicações e usos de novas tecnologias, capazes de nos ajudar a tomar 

melhores decisões e a superar os desafios da sociedade, como nunca houve no passado.  
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2.3.1 Alfabetização de Dados 

 

 É imprescindível que quem trabalha com dados não é somente saber trabalhar com 

ferramentas, mas também saber trabalhar com elas. Seja um software de business intelligence 

(BI) ou uma nova linguagem de programação. mas também desenvolver e expandir a 

capacidade de entender, analisar, interpretar e argumentar com dados. 

Nesse esforço, existe a questão de como nosso cérebro toma decisões, ou seja, se 

pudéssemos abreviar o poder que as tecnologias nos oferecem, certamente estaria relacionado 

a como podemos utilizar uma enorme quantidade de dados para tomar melhores decisões. Mas 

essa relação entre quantidade de dados e qualidade da decisão, como veremos, não é linear ou 

direta. Nosso cérebro não é uma máquina de processamento de dados, uma linha de produção 

que, ao receber novas informações, produz melhores decisões. Este pode talvez seja o grande 

sonho de nossa espécie na era atual, mas não descreve nossa natureza ou quão bem nosso 

cérebro funciona..  

As decisões que tomamos são influenciadas por um grande número de fatores internos, 

externos, conscientes e inconscientes. Na verdade, a racionalidade é uma capacidade cognitiva 

humana. No entanto, foi vagamente ligado com outros sistemas cerebrais e ao contexto 

histórico, cultural e social em que vivemos. Afinal, somos mulheres e homens do nosso tempo. 

A cultura institucional em que desenvolvemos nossas atividades profissionais tem um impacto 

significativo na interpretação dos dados na atribuição de valores e na tomada de decisões 

(CAMPOS; SANTOS, 1997).  

Todo esse poder de processamento bruto, todas essas técnicas difíceis de nomear, 

ferramentas poderosas, quantidades inimagináveis de dados e outros fatores podem nos ajudar. 

No entanto, eles não nos dão uma resposta definitiva. E o que isso significa na prática? Isso 

significa que nossa expectativa ao usar essas tecnologias cada vez mais avançadas, capazes de 

processar uma quantidade de dados que já ultrapassa um quintilhão de bytes por dia, não deve 

se basear na esperança de obter uma "verdade absoluta". Muitos dos grandes problemas de 

nossa sociedade são complexos e muitas vezes não aceitam respostas simples e únicas. 

Inteligência artificial e big data não são as "bolas de cristal do século 21", mas mecanismos que 

aprimoram nossa capacidade de analisar cenários e interrogar criticamente a realidade. 

Data Literay pode ser traduzida como "Alfabetização de Dados . Outra tradução muito 

utilizada no Brasil é “fluência em dados”, que na era dos dados é como um segundo idioma que 

todos necessitamos aprender e dominar. Em 2015, pesquisadores do Massachusetts Institute of 

Technology (MIT)[1 ] Catherine D'Ignazio e Rahul Bhargava descreveram em seu artigo 
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"Approaches to Developing Big Data Literacy"que a alfabetização de dados é a capacidade de 

ler, trabalhar, analisar e comunicar .com dados. Com base neste estudo, o conceito ganhou 

popularidade internacional e um consenso foi alcançado em quatro competências-chave: LER 

DADOS, TRABALHAR COM DADOS, ANALISAR DADOS e ARGUMENTAR COM 

DADOS. 

 Na sequência, Jordan Morrow, chefe de alfabetização em dados da empresa Qlik1, 

ganhou destaque com o tema “Por que todos deveriam ser fluentes em dados”, no TEDxBoise2. 

Ele enfatizou que a alfabetização em dados não é apenas para especialistas ou cientistas de 

dados, mas para todas as pessoas. A Qlik capacita funcionários de todos os níveis para torná-

los capazes de fazer as “perguntas certas” sobre dados, desenvolver conhecimentos, tomar 

decisões e comunicar o significado a outras pessoas.  

Em 2018, a mesma empresa lançou a pesquisa "Liderar com dados: como impulsionar 

a alfabetização de dados em uma empresa", que entrevistou mais de 7.000 tomadores de decisão 

em disitinta organização nos cargos de liderança e supervisão , na Europa, Ásia e Estados 

Unidos. A Pesquisa mostram que o nível de alfabetização de dados nas empresas ainda é baixo, 

mas os próprios funcionários consideram essa habilidade necessária para melhorar seu 

desempenho e credibilidade profissional, e estão dispostos a investir tempo e energia no 

desenvolvimento dessas aptidões. 

Aqui estão alguns dados para validar os resultados da pesquisa » Apenas 24 % dos 

tomadores de decisão examinados confiam totalmente em sua capacidade de ler, trabalhar, 

analisar e discutir dados. » Como apenas 32 % dos executivos de alto nível são considerados 

alfabetizados em dados. Funcionários da empresa como líderes seniores sendo, portanto, não 

são encorajados a usar os dados. » 94 % dos entrevistados que usam dados em suas funções 

concordam que os dados os ajudam a fazer um trabalho melhor. Eles também acreditam que 

uma maior alfabetização de dados lhes daria maior credibilidade (82 %). » 78 % dos tomadores 

de decisão dizem que estão dispostos a investir mais tempo e energia no desenvolvimento de 

suas aptidões analíticas.  

A pesquisa indica ainda caminhos para uma mudança de cultura organizacional, por 

meio do desenvolvimento e do apoio às lideranças e equipes, uma vez que a baixa alfabetização 

em dados impede o crescimento de iniciativas de transformação digital, assim como leva à 

deficiência generalizada na confiança dos dados.  tradução literal da publicação é “Comparativo 

 
1 Qlik é uma empresa que oferece produtos de análise e integração de dados e serviços complementares com 

ênfase em treinamentos de data literacy. Conheça mais em: https://www.qlik.com/pt-br/bi/data-literacy. 
2 TEDXBoise, site:  http://tedxboise.org/. Acesso em: 15 ago. 2022. 



33  

de mercado global de alfabetização de dados”. Data to the People3 é uma iniciativa que reúne 

reconhecidos especialistas globais e líderes da indústria na construção e promoção da 

alfabetização em dados.    

Outra publicação de relevância internacional é a Global Data Literacy Benchmark4, 

lançada em 2020 pela iniciativa Data to the people. É a primeira mensuração abrangente de 

alfabetização de dados de mais de 5.000 funcionários no austrália Estados Unidos, Índia, Reino 

Unido e Canadá. O diferencial desta publicação, que é mais do que uma pesquisa é que ela é 

um modelo e uma ferramenta de avaliação de habilidades de alfabetiazação de dados, 

oDatabilities ®. Esta estrutura descreve 15 incompetências essenciais em áreas como leitura, 

escrita e compreensão. O último é equivalente o habilidades analíticas e de argumentação. 

Outro desafio comum é a crença de que trabalhar com dados é apenas para as ciências 

exatas e/ou cientistas. Como resultado, há falta de treinamento e envolvimento dos líderes e 

outras pessoas que deveriam tomar decisões baseadas em evidências. As instituições também 

enfrentam desafios em não descentraizar as informações eo conhecimento dos 

dados,  principalmente em um modelo hierárquico rigoroso e burocrático. Como sociedade 

estamos avançando em tecnologias e inovações, mas não tanto em termos de modelos mentais. 

Prevalecem os paradigmas tradicionais de escassez e competição, ao invés de abundância e 

cooperação, e apego a status e condições. Esses são problemas reais, a falta de vontade das 

pessoas em aceitar coisas novas por resistência à mudança. É por isso que é tão importante ouvir 

as partes interessadas, entender seus temores e captar suas motivações como parte do processo. 

 

2.4 Integração de dados na gestão pública 

 

A integração de sistemas de informação (dados) pode ser definida como 

interdependências entre subsistemas, levando principalmente à troca de informações entre eles. 

Esses relacionamentos são necessários para o funcionamento organizacional e o funcionamento 

efetivo de cada sistema de informação. (REZENDE, 2005).  

Um sistema de informação integrado deve focar na parte técnica e na parte 

comportamental humana. Ambos devem interagir para produzir um resultado completo e 

alcançar a resposta desejada. Para conseguir a integração dos sistemas de informação é 

 
3 Data to the people é uma iniciativa que reúne reconhecidos especialistas globais e líderes da indústria na 

construção e promoção da alfabetização em dados. Conheça mais em:https://www.datatothepeople.org/. 
4 Global Data Literacy Benchmark fornece uma visão da alfabetização de dados em um nível de competência de 

mais de 5.000 funcionários de todo o mundo. Disponível em www.dataliteracy.org Acesso em: 20 ago. 2022. 
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necessária a existência de uma infraestrutura, e em termos de infraestrutura TIC, pode dizer-se 

que é constituída pelas instalações físicas, pelos componentes,  pelos serviços TIC e pela gestão 

que suportam todo o processo de integração na organização. 

A infraestrutura de TI contempla todos os componentes de um sistema de informação 

além de garantir a integração e funcionalidade desses componentes (TURBAN, 2005). Segundo 

Brito (2005, apud Tait, 2000), destaca-se o papel desempenhado pelos sistemas de informação 

interorganizacionais e intraorganizacionais e está relacionado com a viabilidade da estratégia 

de negócios. Para a própria organização a sua implementação é uma condição necessária para 

a sobrevivência em um mercado altamente competitivo. Por este motivo a sua importância.  

O foco está na integração eletrônica entre as unidades organizacionais. (dentro da 

organização) e aqueles com parceiros externos (Interorganização). Observa-se que esses 

sistemas incorporam valores que as organizações não podem, como a colaboração e o 

compartilhamento de tecnologia da informação que é uma extensão natural de seu próprio 

propósito. 

Uma das vantagens obtidas com a integração de sistemas de informação é a diminuição 

do número de controles paralelos aplicados pelos usuários de cada departamento da 

organização, seja com a busca de planilhas, bancos de dados isolados, manuais de relatórios, 

criados e aplicados por determinados usuários. para seus controles.. A decisão de integração de 

seus sistemas de informação alinhados com as regras de negócio da organização reduzirá a 

existência de informações paralelas e dará meios para eliminar o meio de obtenção de tais 

informações centralizadas antes na mão de um único usuário 

A integração de sistemas de informação permite reduzir a redundância de informação e 

as alterações feitas pelos usuários, ou seja, muitas vezes a empresa necessita da mesma 

informação em várias áreas e níveis, a integração de sistemas permite que a mesma informação 

seja utilizada várias vezes na áreas , eles são introduzidos apenas uma vez, para uma única zona, 

e as outras zonas receberão a informação automaticamente em seus pedidos. 

Projetos de integração de aplicativos empresariais, por exemplo, se beneficiam muito 

porque a base de conhecimento contém informações sobre todos os sistemas de uma 

organização. A base de conhecimento fornece uma única fonte de informações para que os 

grupos de integração de aplicações possam integrar todos os seus sistemas corporativos 

existentes ROSINI (2006). 

Os sistemas de informação integrados são críticos para as organizações de hoje. A 

globalização e as crescentes exigências dos clientes exigem uma resposta rápida, bem como a 

criação e introdução contínua de novos produtos e serviços. Os sistemas de informação 
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integrados conferem flexibilidade e agilidade às organizações, possibilitando estar em locais 

antes fisicamente impossíveis ou que não exigem grandes gastos. É possível através da 

integração de sistemas fomentar colaborações com fornecedores e outras organizações que 

antes eram impossíveis devido à necessidade de espaços físicos e locais. A integração de dados 

é fundamental para melhorar o desempenho organizacional. 

Possibilitar o uso de tecnologias de informação no âmbito de um projeto maior de gestão 

de dados, cujo objetivo é capacitar esses dados para a tomada de decisão, torna-se essencial 

uma abordagem que considere como as diferentes fontes de informação serão integradas com 

dados heterogêneos disponíveis em formato eletrónico. Assim, será possível ao usuário acessar 

de forma transparente um amplo leque de possibilidades em seu processo de tomada de decisão. 

Para Baldonado e Cousins (2002 ), a informação deve ser considerada no contexto mais 

amplo em que está inserida. Esse contexto é o ambiente informacional das redes dentro das 

organizações onde o problema da integração de fontes heterogêneas de dados torna-se 

relevante. Os problemas derivados da heterogeneidade estariam relacionados aos usuários, em 

termos de tipos de atividades, experiência, estilo, localização geográfica e ferramentas 

disponíveis; aos repositórios de informação, que diferem radicalmente uns dos outros em 

gênero, modalidade, tema e esquemas usados para descrevê-los (esquemas de catálogo); e 

problemas decorrentes da diversidade de serviços de notícias independentes e sua distribuição. 

As dificuldades de integração e compartilhamento de bases de dados entre diferentes 

áreas são um desafio recorrente para análises de dados mais sofisticadas, que possibilitam 

diagnósticos valiosos na gestão de serviços e políticas públicas. De acordo com um artigo de 

Anthony Spadafora, mais da metade (55 %) das organizações concordam que a fragmentação 

de dados em diferentes bancos de dados retarda o processo de maturidade analítica da 

organização. 

O Estado Federativo em que vivemos é benéfico em certos aspectos, mas dificulta a 

integração, pois não há um poder central adequado de dar directriz e continuidade às atividades 

do estado. Apesar das diretrizes de políticas públicas do governo central, principalmente por 

meio das finanças. Consequentemente, como o estado brasileiro é federalista, o desafio da 

integração torna-se ainda maior. O estado já foi reformado desde 2000. É eficaz, mas ainda 

fragmentado. 

Abrucio e Gaetani (2006) em seu artigo “Avanços e perpesctiva da Gestão Pública nos 

Estados: Agenda, Aprendizado e Coalizão” discutem e enfocam a implementação de políticas 

nos estados brasileiros que recebem recursos do Governo Federal. sobre o CONSAD, o 

Conselho de Secretários Estaduais da Administração Pública. Neste artigo, eles reforçam as 
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diferenças entre os estados, analisam o caminho e as perspectivas para a modernização das 

administrações públicas estaduais constatam que: 

Nos últimos 12 anos, não houve uma única fonte de inspiração de um centro hegemônico 

no processo de aprendizagem e transmissão de políticas entre os governos estaduais. Nenhum 

dos estados começou a copiar as reformas federais. muitos dos quais foram cancelados. E o 

processo de comunicação de ideias e conceitos inovadores não acontece por meio de uma 

comunidade epistêmica baseada em uma base acadêmica coletiva. 

A política pública pode ser entendida como um sistema ou processo. Isso ocorre porque 

existem etapas relacionadas ao objetivo. Cada uma dessas etapas e um implementador 

comprometido buscam uma avaliação positiva da implementação. A integração de dados ajuda 

em cada etapa do caminho, especialmente se a política for interdisciplinar, o que acontece na 

maioria dos casos. 

 

2.5 Governança de dados na gestão pública 

 

Os dados há muito tempo são chamados de "o novo petróleo". Mas para os governos, 

os dados são sem dúvida ainda mais importantes do que o petróleo para as economias globais. 

Sua integridade, usabilidade e segurança devem ser asseguradas. A governança de dados do 

setor público é fundamental, pois as organizações procuram impulsionar a transformação 

digital, aprimorar a formulação de políticas e melhorar a prestação de serviços. 

A governança de dados é uma coleção abrangente de processos, políticas e padrões 

projetados para garantir que os funcionários usem os dados de forma responsável e eficaz. “A 

boa governança de dados é fundamental para os governos que pretendem se tornar mais 

orientados por dados como parte de sua estratégia digital”, diz a Organização para Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico. "Ele pode ajudar a extrair valor dos ativos de dados, permitindo 

maior acesso, compartilhamento e integração de dados no nível organizacional e além, 

aumentando a eficiência e a responsabilidade geral." Quando bem-feita, a governança de dados 

permite muitos benefícios. (OCDE, 2016) 

Uma boa estratégia de governança de dados reduzirá os custos de gerenciamento de 

dados, aumentará o retorno do investimento de projetos de análise de Big Data e minimizará o 

risco de violações de dados dispendiosas. Quando você gasta menos tempo gerenciando riscos 

e erros, pode dedicar mais de seu orçamento e recursos a outros lugares. 

Qualidade de dados aprimorada: As estratégias de governança de dados devem ter como 

objetivo padronizar e melhorar a consistência e a precisão dos dados. A qualidade, afinal, é a 
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chave para uma melhor tomada de decisão. 

 Conformidade efetiva:  Uma plataforma sólida pode ajudá-lo a criar os melhores 

programas de conformidade da categoria, gerenciar auditorias com perfeição e atender às 

expectativas de inúmeros padrões de segurança de dados. 

 Visão unificada: A governança de dados eficaz oferece uma visão de 360 graus de sua 

organização - uma única versão da verdade para cada parte interessada. Isso cria continuidade, 

clareza e confiança na reutilização de dados e democratiza os dados em toda a organização, 

reduzindo a carga de trabalho de sua equipe de TI. 

O que contribui para uma boa política de governança de dados? A perspectiva de 

elaborar uma estratégia eficaz de governança de dados pode parecer bastante assustadora. Mas 

focar em alguns pontos específicos pode simplificar as coisas. Alinhamento organizacional. As 

políticas devem corresponder às metas organizacionais e devem ser medidas e analisadas 

quanto ao progresso. Confiança de dados. Você deve saber de onde vêm seus dados e monitorar 

as fontes de dados de acordo. Responsabilidade. Cada parte interessada deve entender suas 

responsabilidades e a autoridade que têm para tomar decisões sobre dados. Monitoramento e 

mitigação de ameaças. A segurança é fundamental para a governança de dados. Certifique-se 

de ter implementado todas as provisões de segurança necessárias. Transparência. O público 

deve ter acesso a análises e a tomada de decisões deve estar aberta ao escrutínio de terceiros. 

Educação e treinamento. Uma estratégia eficaz de governança de dados requer uma adesão 

consistente em toda a sua organização.  

A boa governança de dados pode contribuir para estabelecer uma visão comum; reforçar 

a implementação e coordenação coerentes; e fortalecer os fundamentos institucionais, 

regulatórios, de capacidade e técnicos para melhor controlar e gerenciar o ciclo de valor dos 

dados, ou seja, coletar, gerar, armazenar, proteger, processar, compartilhar e reutilizar dados, 

como meio de aumentar a confiança e entregar valor. A boa governança de dados é fundamental 

para os governos que pretendem se tornar mais orientados por dados como parte de sua 

estratégia digital. Ele pode ajudar a extrair valor dos ativos de dados, permitindo maior acesso, 

compartilhamento e integração de dados no nível organizacional e além, aumentando a 

eficiência e a responsabilidade geral. Uma estrutura de governança de dados deve garantir o 

gerenciamento adequado dos dados durante todo o seu ciclo de vida (GHAVAMI, 2015) 

As políticas públicas tendem a ignorar os benefícios da governança de dados. Há uma 

necessidade de promover a governança de dados como uma subcamada dos arranjos de 

políticas. Isso pode ajudar a extrair valor dos dados para uma política bem-sucedida. A boa 

governança de dados apoia a reforma do setor público como um todo. Nos melhores cenários, 
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a maioria ou alguns dos diferentes elementos de governança de dados (desde estratégias de 

dados e estruturas institucionais e regulatórias até infraestrutura e arquitetura) estão aninhados 

nos esforços de transformação digital do setor público e/ou políticas governamentais digitais. 

No entanto, embora os decisores políticos e decisores nos ministérios de tutela e de coordenação 

(por exemplo, ambiente, transportes, finanças, administração pública) reconheçam cada vez 

mais a relevância dos “dados como um ativo” em seu discurso de políticas , essas políticas 

geralmente ignoram a principal contribuição da governança de dados para o sucesso das 

políticas. 

Esse contexto não é endêmico ao setor público, pois “hoje há um amplo consenso de 

que os dados são um ativo crítico [entre as empresas], mas isso nem sempre se traduz em tomar 

as ações necessárias para que esse ativo traga vantagens reais” (ALGMIN; ZAINO, 2018). Isso 

é particularmente relevante no contexto de políticas públicas transversais que exigem o 

compartilhamento e o acesso a dados de várias organizações do setor público para fins de 

monitoramento, conformidade e avaliação de políticas (por exemplo, integridade do setor 

público, orçamento público, política regulatória) ou no contexto de práticas de 

compartilhamento de dados intersetoriais e arranjos de governança (por exemplo, 

compartilhamento de dados entre empresas e governos). As políticas públicas que não o 

governo digital podem se beneficiar da governança de dados como um elemento subjacente, 

mas de missão crítica, para o sucesso das políticas.  

 

2.6 Análise de dados  

 

2.6.1 Business Intelligence 

 

Business Intelligence ou Inteligência de Negócios (BI) é um termo do Gartner Group5. 

O conceito iniciou na década de 1980 e descreve a capacidade de uma organização de fornecer 

dados, explorar dados (normalmente em data warehouses / datamarts), analisar, visualizar e dar 

sentido a esses dados. Isso permite incrementar e tornar as informações pautadas para tomada 

de decisão. BI refere-se ao processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e exame 

de informações que suportam o gerenciamento de negócios. (NOVATO, 2014)., 

 

 
5 Gartner Group é uma empresa de pesquisa e consultoria tecnológica com sede em Stamford, Connecticut, que 

realiza pesquisas sobre tecnologia e compartilha essa pesquisa tanto por meio de consultoria privada quanto por 

programas e conferências executivas. 
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A principal missão do BI é fornecer acesso interativo aos dados para garantir que essas 

informações sejam tratadas e permitir que os gestores realizem análises apropriadas. Ao 

revisarem os dados, situações, e desempenho traspassados e atuais, os tomadores de decisão 

obtêm uma melhor compreensão de quais dados podem servir de base para uma melhor tomada 

de decisão. O processo de BI é baseado na transformação de dados em informação e posterior 

conhecimento (TURBAN et al., 2009). 

De forma objetiva, BI se refere a três conceitos principais: dados, informação e 

conhecimento. Eles são detalhados abaixo. 1. Dados. Para as organizações os dados são um 

registro estruturado de transações. em geral, pode ser definido como um conjunto de fatos 

definidos e objetivos relativos a um evento (DAVENPORT, 2001). Os dados em si não são 

dotados de relevância, finalidade e significado, mas são importantes porque contêm as matérias-

primas essenciais para gerar as informações. 2. Informação: é um fluxo de mensagens, um 

produto capaz de gerar conhecimento. É um meio ou material necessário para extrair e produzir 

conhecimento (SANTOS, 2001). 3. Conhecimento: deriva da informação que por sua vez deriva 

dos dados (SANTOS, 2001). O conhecimento não é puro nem simples, mas uma mistura de 

elementos. É móvel e formalmente estruturado, é tão intuitivo que é difícil colocar em palavras 

ou entender totalmente em termos de lógica. Pode ser comparado a um sistema vivo que cresce 

e muda durante a interação com o ambiente (DAVENPORT, 2001). 

Segundo Nonaka e Takeushi (1997), o conhecimento humano pode ser classificado em 

dois tipos: explícito e implícito. Um sistema de BI padrão inclui os seguintes itens: 1. Módulos 

ETL (Extrair, Transformar e Carregar): componentes dedicados para extrair, carregar e 

transformar dados. É responsável por coletar informações de diversas fontes (sistemas ERP, 

arquivos TXT ou planilhas). 2. Data Warehouse / Datamart: Local onde são reunidos todos os 

dados tirados do sistema operacional. O grande benefício de ter um repositório de dados 

separado é a capacidade de armazenar informações agregadas e históricas, que suportam melhor 

as análises post-hoc. 3. Front-end: A parte de um projeto de BI que fica visível para o usuário.  

Pode ser na forma de relatórios padrão e personalizados. Portais de intranet / web / 

extranet, análise OLAP e recursos como mineração de dados ou forecasting (previsão de 

situações futuras com base em certas suposições). Oliveira e Baptista (2006) destacam que com 

uma solução de BI, as empresas deixam de gastar muito tempo coletando dados e elaborando 

relatórios e focam em informações que podem revelar algo sobre o negócio. Por exemplo, um 

relatório contendo informações de nível empresarial exigindo vários dias para ser preparado, 

com uma ferramenta de front-end (visualização de dados) pode ser concluído com um único 

pressionamento de tecla. Enquanto isso As equipes podem direcionar seus esforços para 
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analisar os principais resultados gerando inteligência. Dessa forma, o BI aprimora o 

conhecimento e promove conversas de negócios. Em outras palavras, o BI auxilia no processo 

de tomada de decisão. 

Dentre os benefícios que uma solução de BI pode trazer para uma organização pode-se 

destacar a previsão de eventos (utilizando a base histórica contida no DW), por meio de análises 

voltadas para o melhor entendimento de suas práticas de negócios e, assim, capazes de revelar 

e ajudar a moldar as decisões gerenciais. 

 

2.6.2 Data Warehouse 

 

A tecnologia de Data Warehouse armazenagem de dados) permite visualizar as mesmas 

informações em várias dimensões, utilizado para ajudar a tomar decisões. Para Inmon, 

conforme citado por Rosini (2006), um Data Warehouse é uma coleção de dados subjetivos, 

integrada e variável no tempo e não volatil que se destina a apoiar o processo de tomada de 

decisão. Segundo Rosini (2006) Data Warehouse: não se traduz apenas pelo seu uso como 

ferramenta ou tecnologia, mas sim como um conjunto delas, de alto valor para a organização 

que vem ganhando destaque nas empresas nos últimos anos. Seu principal objetivo é fornecer 

informações para gerar novos conhecimentos a serem aplicados estrategicamente pela 

organização. 

 

2.6.3 Análise de Dados e Visualização de dados 

 

Nesta etapa, os dados são convertidas em informações relevantes. O trabalho será uma 

questão de identificar as variáveis necessárias para respondê-las e depois realizar as análises. 

Se esse fluxo de dados for utilizado para mapear o tratamento já realizado pela instituição no 

dia a dia, é nessa etapa que são identificados os tipos de análises realizadas e as análises ainda 

a serem investigadas. Dependendo do grau de complexidade, as análises podem ser descritivas, 

diagnósticas, preditivas ou prescritivas (ROOKIE, 2014). 

 Uma das diretrizes da LGPD6 é realizar o máximo possível de análises em formato de 

clusters e anonimizados, prezando pela privacidade dos dados dos seus usuários. 

 
6 LGPD  é a lei brasileira que regulamenta o tratamento de dados pessoais, seja realizado por pessoa natural, seja 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, desde que ofereçam produtos ou serviços no Brasil ou tratem 

dados de pessoas localizadas em território nacional. 
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Análise descritiva o que aconteceu? Quais perguntas nos conduziria a uma melhor 

compreensão do contexto atual em relação ao nosso objetivo? 

Análise diagnóstica Por quê isso aconteceu? Quais perguntas podem nos ajudar a 

entender por que algo acontece de determinada maneira em relação ao seu objetivo? 

Análise preditiva O que vai acontecer? Quais perguntas nos ajudaria a entender o que 

pode acontecer no futuro em relação ao nosso objetivo? 

Análise prescritiva Que ações tomar? Quais perguntas nos auxiliaria a decidir como 

reagir ou responder a eventos futuros em relação ao nosso objetivo? Às vezes, uma equipe que 

quer se destacar como mais inovadora ao aprender sobre análises potencialmente mais 

avançadas , pode perder o foco do seu objetivo produzindo um produto mais inovador em 

termos de tecnologia, mas que na prática é menos utilizado para a tomada de decisões. 

Visuaização - Esta etapa geralmente usa a mesma ferramenta que a etapa de análise de 

dados, e a soma das duas é o produto de dados real. Os exemplos incluem paineis de controle, 

artigos, pesquisas, planilhas, infográficos e relatórios impressos. Este é o processo onde os 

dados são convertidos em informações visuais para melhor compreensão. usando componentes 

visuais (linhas, padrões, seções transversais, nitidez) para ilustrar o comportamento dos dados. 

Um livro referência é Storytelling7 com dados, de Cole Nussbaumer8. Os gestores 

poderão identificar oportunidades para adicionar visualizações de dados a narrativas que 

transformam dados em histórias relevantes para o público decisório ou para os objetivos 

originais do projeto de dados. 

 

2.6.4 Inteligência Artificial 

 

A origem da inteligência Artificial (IA) é imputada ao matemático britânico Alan 

Turing, que, durante a Segunda Guerra Mundial, produziu uma máquina capaz de decodificar 

mensagens. Porém, somente na primeira década deste século é que se deu um ímpeto definitivo 

à IA ,com o crescimento da internet e dos microprocessadores, a redução dos custos de 

armazenamento na nuvem, novos algoritmos e outras inovações (PEIXOTO; SILVA, 2019). 

Em geral, o termo inteligência artificial, um subcampo da ciência da computação, é 

 
7 Storytelling é a atividade social e cultural de compartilhar histórias, às vezes com improvisação, teatralidade ou 

embelezamento. Cada cultura tem suas próprias histórias ou narrativas, que são compartilhadas como meio de 

entretenimento, educação, preservação cultural ou incutir valores morais. 
8 Colle Nussbaumer, autora de "contar histórias com dados: um guia de visualização de dados para profissionais 

de negócios" (Wiley, novembro de 2015) e escreve no blog popular Disponível em: 

www.storytellingwithdata.com. Acesso em 30 jul. 2022. 
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usado para designar um conjunto de técnicos, ferramentas e algoritmos computacionais, bem 

como técnicas estatísticos e matemáticos, capazes de reproduzir uma parte das aptidões 

cognitivas humanos. TOFOLI, 2018). McCarthy (2018) define Inteligência Artificial como 

sendo “[...] the science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent 

computer programs”. Peixoto e Silva (2019, citando Shabbir e Anwer, referem que a 

Inteligência Artificial consiste na “[...] reprodução artificial da capacidade de adquirir e aplicar 

diferentes habilidades e conhecimentos para solucionar dado problema, resolvendo-o, 

raciocinando e aprendendo com as situações”.  

Os autores ainda citam a definição formulada por Miles Brundage, para quem IA é “[...] 

um corpo de pesquisa e engenharia com o objetivo de usar tecnologia digital para criar sistemas 

aptos a desempenhar atividades para as quais se usa a inteligência humana” (PEIXOTO; 

SILVA, 2019). A inteligência artificial consiste, portanto, no desenvolvimento de sistemas 

computacionais capazes de realizar tarefas que normalmente requerem aptidões intelectuais 

humanos. Como um subcampo da IA, existe o aprendizado de máquina, termo usado em 1959 

por Arthur Lee Samuel, cujo objetivo é entregar aos computadores a capacidade de aprender 

sem serem programados (KAUFMAN, 2018). 

O aprendizado de máquina é (machine learning) consiste na criação de algoritmos que 

podem aprender automaticamente com os dados, em vez de desenvolvedores de software 

produzir códigos e rotinas para que a máquina executa determinadas tarefas e alcançam 

resultados, no aprendizado de máquina o algoritmo é “treinado” para que possa aprender por 

conta própria. Esse treinamento consiste em alimentar o algorítmo através de uma grande 

quantidade de dados, permitindo que ele ajuste e aperfeiçoe cada vez mais os resultados 

(ELIAS, 2018) 

Peixoto e Silva, citando Kevin Murphy, definem machine learning como “[...] um 

conjunto de métodos que pode detectar padrões em dados de forma automática, e 

posteriormente usar esses padrões para prever dados futuros ou desempenhar outras formas de 

tomada de decisão”. Stuart Russel, também citado pelos autores, considera machine learning 

como “[...] campo da IA que estuda formas de fazer com que os computadores melhorem sua 

performance com base na experiência” (PEIXOTO; SILVA, 2019) tendo como objetivo 

possibilitar que os computadores aprendam de forma autônoma, a partir da identificação de 

padrões nos dados sob exame.  

O aprendizado de máquina consiste em diversas abordagens: aprendizado profundo 

(deep learning), aprendizagem por meio de árvore de decisão (decision tree learning), 

programação lógica indutiva (inductive logic programming), agrupamento (clustering), 
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aprendizagem de reforço (reinforcement learning), redes bayesianas (Bayesian networks), entre 

outros (ELIAS, 2018). Cada uma dessas abordagens identifica a uma técnica diferente de 

machine learning, sendo que o deep learning atualmente lidera a Inteligência Artificial 

considerando a capacidade de trato com a Big Data e a geração de melhores resultados nesse 

contexto (PORTO, 2018) 

 

2.6.5 Sistemas de Inteligência Artificial na Administração Pública  

 

O uso de sistemas inteligentes pode ocorrer tanto no âmbito de operações internas 

quanto em planos externos da administração pública. Segundo Brega (2012), internamente, os 

meios computacionais podem ser aplicados para a realização de atividades de informação, que 

se referem ao fluxo de informações entre dispositivos computacionais, e para atividades de 

tomada de decisão, em consonância com o exercício de aptidões, o que pode levar a a 

automatização de várias tarefas, dispensando a intervenção humana em casos específicos. Na 

dimensão externa, embora nem todos os serviços possam ser prestados por meio de sistemas 

computacionais, a inteligência artificial se mostra uma grande aliada na relação direta entre a 

administração e os cidadãos seja para o exercício da democracia ou para o acesso a dados e 

serviços públicos. 

 O Tribunal de Contas da União (TCU) é um dos órgãos públicos que utiliza sistemas 

inteligentes, na esfera operacional interna, para aumentar sua produtividade. Um exemplo é o 

robô Alice, acrónimo para Análise de Licitações e Editais, que, com a ajuda de outros dois 

robôs, Sophia e Monica, analisa contratos federais em busca de possíveis irregularidades. 

Operando desde fevereiro de 2017, Alice faz a leitura de editais e atas com preços divulgados 

pela administração federal, além de alguns órgãos públicos estaduais e empresas estatais, 

coletando informações no Diário Oficial e no Comprasnet. Com base nessa varredura, Alice 

emite um relatório que sinaliza indícios de irregularidades ao auditor para que ele analisa o 

alerta ou ata com mais detalhes. Com a ajuda de Alice, os revisores puderam desmascarar 

contratações irregulares estaduais e até mesmo editais de serviço público do Itamaraty, 

provando a contribuição do sistema informatizado para a racionalização, agilidade e eficiência 

do serviço público prestado pelo órgão. 

As utilizações potenciais de IA no governo são amplas e variadas, considerando que "as 

tecnologias cognitivas podem eventualmente revolucionar todas as facetas das operações do 

governo". Mehr sugere que seis tipos de problemas governamentais são apropriados para 

aplicações de IA:  
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Alocação de recursos – por exemplo, quando é necessário suporte administrativo para 

finalizar tarefas mais rapidamente; 

Grandes conjuntos de dados – quando são muito grandes para os funcionários 

trabalharem com eficiência e vários conjuntos de dados podem ser combinados para fornecer 

melhores insights; 

Falta de especialistas. Inclui onde você pode encontrar respostas para perguntas básicas 

e aprender sobre problemas altamente especializados. 

Cenário Previsível - Os dados históricos tornam a situação previsível. 

Procedimento - Uma tarefa repetitiva cuja entrada ou saída tem uma resposta binária. 

Dados diversos. Quando os dados vêm em diferentes formas (por exemplo, visual e 

verbal) e precisam ser sintetizados regularmente. 

Mehr afirma que "Embora as aplicações de IA no trabalho do governo não tenham 

acompanhado a rápida expansão da IA no setor privado, os casos de uso em potencial no setor 

público refletem as aplicações comuns no setor privado."  

Os usos potenciais e reais da IA no governo podem ser divididos em três categorias 

amplas: aqueles que contribuem para os objetivos de políticas públicas; aqueles que auxiliam 

nas interações públicas com o governo; e outros usos. 

Todavia, não pode a Administração Pública afastar-se dos princípios a ela inerentes 

diante da utilização da IA. Freitas alerta para a necessidade do Poder Público, nas relações de 

administração, “[...] provar que os algoritmos eleitos não acarretam efeitos juridicamente 

lesivos, hostis aos fundamentos congruentes de fato e de direito” (2019, p. 20). Significa dizer 

que a Administração Pública deve zelar pela publicidade e motivação do processo decisório 

algorítmico, de modo a não incorrer em improbidades administrativas (FREITAS, 2019). 

As tecnologias disruptivas estarão cada vez mais presentes na vida das pessoas e a 

administração Pública não pode negligenciar esta realidade. como demonstram as experiências 

descritas, a inteligência Artificial revela-se uma ferramenta importante para o aperfeiçoamento 

da administração pública  ̧ sempre respeitando os princípios norteadores da atividade 

administrativa (EMMA, 2018). 

 

2.6.6 O Uso de dados baseados em evidência na Política Pública 

 

Não há política pública sem dados e estatística, não há produção científica de qualidade 

sem dados e estatística. A estatística permite gerar, com métodos confiáveis e reprodutíveis, 
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informações e indicadores de alta relevância para a tomada de decisão. As políticas baseadas 

em dados ganharam atenção em vários domínios, como saúde, finanças, defesa, segurança e 

planejamento urbano. Eles são entendidos como um subconjunto de políticas baseadas em 

evidências porque as evidências de políticas, como um relatório, um artigo ou um estudo, 

baseiam-se na análise de dados.  

A noção de política baseada em evidências, portanto, precede o uso de políticas baseadas 

em dados. A formulação de políticas baseadas em evidências tem uma longa história, mas os 

cinco “Vs” de big data (volume, velocidade, variedade, veracidade e valor deram origem 

recentemente à formulação de políticas com base em dados. Dado o potencial da análise de big 

data, as políticas baseadas em evidências em muitas áreas provavelmente serão cada vez mais 

substituídas por Políticas baseadas em dados. Políticas baseadas em evidências não são uma 

panaceia por muitos motivos.  

Acima de tudo, sua natureza real é muitas vezes mais próxima de evidências baseadas 

em políticas, pelas quais decisões politicamente predeterminadas posteriormente exigem 

evidências para legitimá-las (HAYDEN; JENKINS, 2014; HUGHES; HUGHES, 2007; 

HUNTER, 2009; SALTELLI; GIAMPIETRO, 2017). 

A política pública baseada em evidências tornou-se a principal resposta à necessidade 

de muitos governos em todo o mundo de serem responsabilizados por suas decisões e ações. 

No contexto da política pública Compreender os fatores que causam resposta e impacto não é 

tão simples quanto pode parece à primeira vista. No entanto, a existência de um modelo 

normativo pode sustentar a evidência para a tomada de decisão. 

No entanto, é importante enfatizar que o uso de evidências visa notificar o processo de 

tomada de decisão política. não apenas apontando para o objetivo político final (SUTCLIFFE; 

COURT, 2005). Evidência, portanto, seria definida como algo que comprova a tomada de 

decisão e inclui resultados de pesquisas e consensos de especialistas reconhecidos, que incluem 

fatos ou dados de análises previamente desenvolvidas (STETLER et al., 1998). 

Dados como evidências - Os dados servem de base para o desenvolvimento e avaliação 

de políticas públicas. Dados estatísticos são dados empíricos. (que tem mostrado implicações 

práticas) para apoiar o planejamento público e a formulação de políticas públicas baseadas em 

evidências. São informações capazes de mensurar, entre outras coisas, o tecido social, os 

padrões e mudanças das famílias e dos diferentes grupos populacionais, a melhoria das 

condições de vida, o acesso aos serviços públicos, o nível de desigualdade e oportunidades e os 

défices setoriais. (SIGALEI, 2017). 

Dados no Ciclo de Políticas Públicas: O ciclo das políticas públicas é composto por 
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cinco etapas: definição da agenda: formulação de políticas, tomada de decisão; Implementação 

de políticas e avaliação de políticas. A formação da agenda é a fase em que o governo identifica 

e define as necessidades públicas que pretende dar prioridade durante a gestão; A formulação 

da política é o período em que se define o objetivo da política e quais programas serão 

desenvolvidos; tomada de decisão é quando o gestor trabalha com os recursos e prazos para 

elaborar a política; A implementação é o momento em que todo o planejamento da política é 

postado em prática; e, finalmente, a avaliação é a ferramenta que inclui a análise dos resultados 

e impactos políticas (SIGALEI, 2017).  

Em relação à tomada de decisão, (SECCHI, 2013) reconhece três modelos: o de 

racionalidade (absoluta e limitada), o incremental e o de fluxos múltiplos (derivado do “lata do 

lixo”). Os modelos de racionalidade absoluta entendem que as decisões são resultado de uma 

atividade estritamente racional, enquanto os modelos de racinalidade limitada confessam as 

limitações cognitivas e informacionais dos tomadores de decisão. No modelo de múltiplos 

fluxos, a política pública é vista como dependente da confluência de problemas, soluções e 

condições políticas favoráveis. Esta abordagem assume que existem janelas de oportunidade 

para que soluções sejam lançadas em condições políticas favoráveis. 

Figura 4 – Ciclos de políticas públicas 

 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

Após todo o ciclo, é possível perceber a efetividade da política e se faz necessária a 

realização de mudanças. Indicadores são muito importantes, pelo menos, nas etapas de 

formação da agenda e formulação da política, quando os atores políticos ante às demandas 

sociais definem quais são as prioridades de seu governo e desenham as soluções; e na etapa de 

avaliação da política pública, quando, com base nos dados e indicadores registrados durante a 

intervenção social, os gestores podem constatar a efetividade da política.  
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Análise de Dados, apoio na tomada de decisão: A análise de dados envolve a 

verificação das  informações e o processamento desses resultados de diferentes campos e 

assuntos. A análise de dados é essencial para identificar tendências e padrões em determinados 

assuntos e para fornecer benchmarks de desempenho. Uma análise bem feita permite ao gestor 

conhecer o cenário em que se inseriu, seja ele público ou privado, isso porque o procedimento 

dá características, necessidades, peculiaridades, lança luz sobre mudanças de comportamento e 

problemas das organizações. 

 

2.7  Pipeline de dados no setor público  

 

2.7.1 Ciclo de valor de dados do governo 

 

O documento de trabalho da OCDE “Um setor público orientado por dados: habilitando 

o uso estratégico de dados para uma governança produtiva, inclusiva e confiável” (VAN 

OOIJEN; UBALDI; WELBY, 2019) apresentou a ideia do ciclo de valor de dados do governo. 

Este ciclo identifica os estágios pelos quais os dados passam para serem bem gerenciados e 

maximizarem o valor. O ciclo ajuda a rastrear a jornada desde o manuseio de dados (conjuntos 

de dados brutos, isolados e não estruturados) até a identificação e compreensão das relações 

entre esses dados, resultando em informação e conhecimento. O resultado desse conhecimento 

é a base para que os governos tomem ações e decisões, sejam elas estratégicas, táticas ou 

operacionais (UBALDI, 2013). 

Figura 5 – O ciclo de valor de dados do governo

 

Fonte: Ooijen; Ubaldi e Welby (2019). 

 

Construir a inteligência do setor público dessa maneira permite a operação mais 
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eficiente e eficaz dos governos e a criação de novo valor público. No entanto, é deliberadamente 

apresentado como um ciclo porque essa mudança não acontece de forma linear, mas sim por 

meio de loops de feedback e iteração contínua. Os dados podem informar e afetar a natureza 

dos processos de tomada de decisão, que por sua vez podem levar à produção e coleta de dados 

diferentes ou mais (OCDE, 2015). 

Este modelo apresenta quatro fases de dados no governo: 1) a coleta e geração de dados; 

2) o armazenamento, proteção e processamento de dados; 3) o compartilhamento, curadoria e 

publicação de dados; e 4) o uso e reutilização de dados. As duas primeiras etapas do processo 

são inteiramente sobre como o setor público gerencia e cuida de sua responsabilidade com os 

dados que gera, coleta e mantém. Esta atividade aborda várias áreas importantes de direitos de 

dados e a preservação do valor público associado a um governo confiável e eficaz.  

 

2.7.2 Coletando e gerando  

 

Este é o ponto de partida para a aplicação de dados dentro do governo. Os dados 

acessados pelos servidores públicos podem assumir várias formas e vir de várias fontes. Eles 

podem envolver o consumo de um conjunto de dados publicado de terceiros, seja como dados 

abertos do governo ou por meio de uma interface de programa de aplicativos (API).  

Eles podem estar usando os dados gerados por outra tecnologia, talvez um dispositivo 

da Internet das Coisas (IoT). Eles podem ser dados solicitados como parte do projeto de um 

serviço, como formulários que coletam informações do público ou software de gerenciamento 

de relacionamento com o cliente registrado após consultas de acompanhamento subsequentes. 

Eles podem ser dados produzidos como resultado da atividade governamental, como uma que 

envolve a criação de contratos governamentais. Eles também podem ser dados mantidos por 

atores do setor privado trabalhando em conjunto com o setor público para fornecer bens e 

serviços (OCDE, 2015). 

Embora muitos desses dados sejam gerados por atividades governamentais, também é 

possível que essa primeira etapa do ciclo envolva fontes não governamentais. Isso destaca a 

importância de padrões universais na coleta e manuseio de dados nos setores público e privado 

(e faz parte das discussões sobre infraestrutura e arquitetura de dados). 

 Embora as implicações dos dados envolvidos nesta etapa sejam internas ao setor 

público e influenciem as decisões internas, ter dados de boa qualidade auxilia na sua reutilização 

em fases posteriores. À medida que essas decisões moldam as interações por meio das quais os 

dados são coletados e estabelecem as bases para uso futuro, essa fase de atividade define a 
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experiência do cidadão nos serviços governamentais (WELBY, 2019). Como tal, o valor 

público é um subproduto passivo e não, como nas fases posteriores, algo gerado diretamente do 

uso ou reutilização dos dados. 

 

2.7.3 Armazenar, proteger, processar e analisar 

 

Uma vez que os dados são identificados, coletados e gerados, eles devem ser 

armazenados, protegidos, processados e analisados.  Essa fase do processo é muito importante 

para as discussões abordadas sobre o papel dos dados e da confiança do público. Com os dados 

coletados, decisões devem ser tomadas sobre como armazená-los, avaliar sua qualidade 

(incluindo quaisquer problemas relacionados a viés), catalogá-los e limpá-los. Esses passos são 

essenciais não apenas para garantir a confiança dos cidadãos na capacidade do setor público 

para o tratamento adequado de dados, mas também para fornecer uma base sólida para as fases 

subsequentes do ciclo, fase analítica essa que estudamos no tópico anterior. 

Este ponto do ciclo concentra-se nos comportamentos e atividades daqueles dentro do 

setor público ao abordar os desafios de arquitetura e infraestrutura do fornecimento de dados 

de alta qualidade, considerando os modelos de governança de dados. Como tal, as implicações 

dos dados envolvidos na fase de armazenamento, segurança e processamento são internas ao 

setor público, influenciando as decisões internas. Eles não criam um valor público em termos 

de manutenção da confiança no governo. Essas considerações devem ser especialmente 

prioritárias para os responsáveis por informações de identificação pessoal, sejam eles do setor 

público ou privado. 

 

2.7.4 Compartilhamento, curadoria e publicação 

 

A terceira fase do ciclo de valor de dados do governo considera a maneira como os 

dados armazenados, protegidos e processados são compartilhados, organizados e publicados. 

Neste ponto, o contexto legal e as restrições podem ditar a rapidez com que as solicitações de 

acesso e os acordos de compartilhamento podem ser tratados para dados que não estão 

disponíveis abertamente. Onde houver esforços explícitos para apoiar o compartilhamento, 

curadoria e publicação, a disponibilidade de plataformas de interoperabilidade de dados e o 

licenciamento desses dados que são disponibilizados por meio de sites de dados abertos deve 

ser uma prioridade nos estágios iniciais do ciclo, garantindo assim a qualidade latente dos 

dados. 
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A experiência dos países cuja participação no estudo comparativo usado como base para 

este relatório reflete uma variedade de abordagens em termos de quão explícitas podem ser as 

expectativas de compartilhamento de dados entre instituições governamentais, especialmente 

para evitar que os cidadãos forneçam as mesmas informações para várias partes do governo. 

Na Coreia e em Portugal, existe uma expectativa legal para o compartilhamento proativo 

de dados. Na Coreia, a Lei de Governo Eletrônico fornece a base legal para evitar a duplicação 

de dados coletados de cidadãos, exigindo, assim, o compartilhamento de dados relevantes 

dentro do governo como uma coisa natural (GOVERNO DA COREIA, 2017). Em Portugal, 

uma legislação semelhante implementa o princípio “uma vez”, o que significa que os cidadãos 

não têm de fornecer o mesmo documento duas vezes ao governo. A Plataforma de 

Interoperabilidade de Portugal para a Administração Pública facilita a troca de informação 

relacionada com serviços dentro do governo e, na sequência da Resolução do Conselho de 

Ministros 42/2015 de 19 de junho, estende-se a fornecedores do setor privado (PRESIDÊNCIA 

DO CONSELHO DE MINISTROS, 2015). 

Na Dinamarca e na Suécia, apenas conjuntos de dados selecionados estão disponíveis 

para todas as instituições públicas acessarem de maneira proativa. A Dinamarca, de forma 

semelhante à abordagem de dados como serviço da Argentina, produziu um conjunto 

abrangente de recursos que detalham como construir e publicar modelos de dados. Esses 

recursos permitem uma linguagem comum para discutir dados dinamarqueses e simplificam 

sua reutilização por aqueles que assim o desejarem. A Suécia tem um compromisso legal de 

longa data com o compartilhamento de dados, com uma legislação aprovada em 1998 

detalhando quais informações devem ser compartilhadas e as circunstâncias sob as quais fazê-

lo (FINANSDEPARTEMENT S3, 1998). Na Irlanda, diferentes instituições públicas chegam 

a acordos ad hoc sobre compartilhamento ou acesso a dados.  

No entanto, estão em curso esforços para expandir o quadro legislativo sobre a 

reutilização de dados para estabelecer um modelo mais formal para isso. O Reino Unido não 

possui nenhum requisito formal para que os dados criados por uma organização sejam 

compartilhados por outra, com a implicação de que o compartilhamento de dados ocorre apenas 

devido a solicitações ad hoc, e não por uma abordagem estratégica de interoperabilidade e 

facilidade de compartilhamento. 

Quase todos esses países estão tomando medidas para garantir a publicação de dados 

por meio de sites de dados abertos que fornecem acesso a uma ampla variedade de conjuntos 

de dados. O foco na produção de dados de boa qualidade no início do ciclo de valor de dados 

do governo para apoiar sua reutilização posterior, No entanto, a descoberta interna desses dados 
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é menos sofisticada, com apenas a Coréia e o Reino Unido desenvolvendo um único inventário 

de dados para o governo para simplificar a facilidade com que os formuladores de políticas e 

as equipes de serviço podem acessar esses dados para reutilização. Dinamarca, Irlanda e 

Portugal têm planos para isso em breve, enquanto a Suécia não. (OCDE, 2016) 

A reutilização interna e a descoberta de dados não são necessariamente limitadas pela 

ausência de um único inventário de dados. Nem a Dinamarca (Caixa 3.1) nem Portugal têm tal 

inventário, mas, juntamente com a Coreia, tomaram medidas práticas para considerar as 

necessidades e a estrutura dos registos de dados de base. Esses registros canônicos de 

informações fornecem uma base para a entrega de políticas e serviços que simplificam os atos 

de fornecimento e curadoria de conjuntos de dados vitais. Estes também estão sendo 

desenvolvidos pelo Reino Unido, mas sem uma legislação explícita para respaldá-los. (OCDE, 

2016) 

 

2.7.5 Use e reutilize 

 

A fase final do ciclo de valor de dados do governo concentra-se no uso e reutilização de 

dados e oferece a oportunidade mais clara de gerar valor público visível. As etapas anteriores 

do ciclo geralmente ficam ocultas. No entanto, eles não devem ser negligenciados, porque se 

não houver uma abordagem eficaz para eles, os esforços para obter valor do uso e reutilização 

de dados serão prejudicados devido a dados de baixa qualidade, fontes incompletas, acesso não 

confiável e barreiras ao compartilhamento. Portanto, embora o valor público do uso e 

reutilização de dados seja visível, é apenas porque ele é apoiado por um ecossistema mais amplo 

de governança de dados, conforme discutido no capítulo 1, criando as condições nas quais os 

dados podem ser aplicados com sucesso. 

É bem entendido que a abertura de dados permite que as partes interessadas externas 

gerem valor público com base nesses dados, mas, em um setor público orientado por dados, 

igual peso e atenção são dados à experiência interna. Ao melhorar o gerenciamento e a aplicação 

de dados em cada estágio desse processo, os formuladores de políticas e os funcionários 

públicos podem aumentar sua eficácia, aprimorando seus recursos de dados e, por fim, gerando 

maior valor público.  

Construído no ciclo de valor de dados do governo, o valor seja gerado a partir dos 

resultados de seus dois estágios finais. Isso pode incluir a coleta de informações sobre a 

atividade política existente; compreensão dos problemas enfrentados pelas partes interessadas; 

prever novas tendências e necessidades; prestação de serviços de maior qualidade; projetar e 
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adaptar abordagens inovadoras; monitorar as atividades de implementação em andamento; e 

gerenciar os recursos que estão sendo usados para enfrentar um desafio específico. 

 

2.7.6 Valorizando os dados como um ativo 

 

Que o setor público deve investir em seus recursos de dados parece evidente, 

principalmente porque as virtudes dos dados na era digital foram amplamente aclamadas pelos 

evangelistas de dados. Recursos humanos e técnicos focados em dados são uma prioridade tanto 

no setor público quanto no privado, com cada vez mais tempo e dinheiro investidos na captura, 

gerenciamento, processamento e administração de dados. Houve um crescimento de 256% nos 

empregos de ciência de dados ao longo de 5 anos (INDEED HIRING LAB, 2019). As 

organizações têm um reconhecimento intuitivo de que gastar dinheiro com gerenciamento de 

dados economiza dinheiro e reduz riscos. 

Esses esforços geralmente são capazes de identificar os custos das atividades 

relacionadas a dados, mas têm sido menos eficazes na identificação dos benefícios do uso de 

dados, contribuindo assim para ver os dados principalmente como uma despesa e não como um 

ativo. A capacidade das organizações de avaliar os dados que possuem é, portanto, diminuída 

se não houver uma metodologia para visualizá-los com equivalência a outros ativos 

importantes, como recursos humanos e financeiros. 

De fato, embora seja encorajador ouvir os atores governamentais descreverem os dados 

como um “ativo” em documentos estratégicos que definem as metas para o uso futuro dos 

dados, esses documentos geralmente são menos descritivos em termos de definição de como o 

valor desse ativo será calculado. É essencial que a intuição em torno do valor dos dados seja 

substituída por uma definição mais robusta para valorizá-los e fornece a base para o 

investimento do caso de negócios e o impacto do benchmarking. 

Em termos contábeis, as três características essenciais de um ativo foram identificados 

como (GODFREY et al., 2010; HENDERSON et al., 2017): 

1. O ativo tem potencial de serviço ou proporciona benefícios econômicos futuros, onde 

o benefício advém do uso do ativo ou de sua venda? 

2. O ativo é controlado pela organização? Ou seja, a organização tem o poder de se 

beneficiar do ativo e negar ou regular como os outros o acessam? 

3. O ativo é resultado de atividade anterior? O ativo foi coletado através de um processo, 

adquirido de uma fonte de alguma forma, ou através da realização de algum trabalho para 

desenvolvê-lo? 
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Os dados compartilham essas características e, portanto, podem ser chamados de ativos. 

No entanto, como esse ativo deve ser avaliado? Os dados não são ativos tangíveis e seu valor 

não pode ser medido da mesma forma. Para ativos tangíveis, uma medida pode ser tomada em 

termos de um custo inicial, o valor de mercado atual ou um potencial calculado para gerar 

receita futura. No contexto empresarial, tal mensuração é prioritária, não apenas para subsidiar 

o reporte financeiro aos acionistas, mas como base para fusões ou aquisições e cálculo de 

tributos. 

Nem o setor privado nem o público desenvolveram ainda um modelo definitivo para 

medir o valor dos dados. Esta é uma área que merece mais pesquisas, por isso é encorajador ver 

que o Open Data Institute e o Bennett Institute for Public Policy da Universidade de Cambridge 

anunciaram recentemente um projeto para estabelecer uma taxonomia para valoração de dados 

como um caminho para identificá-los como base da política de dados (NUFFIELD 

FOUNDATION, 2019).  

No entanto, em 1999, Moody a e Walsh propôs sete leis para medir o valor da 

informação (Quadro 3.2) que são úteis para considerar algumas características que podem ser 

quantificadas. Vinte anos depois que essas leis da informação foram identificadas, a conversa 

pode agora se concentrar em dados em vez de informações, mas sua análise permanece 

perspicaz na identificação de algumas das maneiras práticas pelas quais o valor de um ativo 

intangível pode ser entendido e medido. 

Apesar dos desafios de tratar um ativo intangível dessa forma, é importante que os 

setores públicos desenvolvam formas práticas de identificar o valor dos dados. Como Ladley, 

em seu livro Making Enterprise Information Management (EIM) Work for Business (2010), 

argumenta, “até que dados, informações e conteúdo sejam gerenciados como outros ativos são 

gerenciados, nem a informação, nem os dados nem o conteúdo têm chance para realizar seu 

potencial dentro das organizações”. 

Ao fazer isso, o ciclo de valor de dados do governo pode fornecer uma maneira valiosa 

de desagregar a atividade relacionada a dados em suas fases constituintes. Ao considerar os 

custos e benefícios associados a cada uma das quatro etapas (coleta e geração; armazenamento, 

proteção e processamento; compartilhamento, curadoria e publicação; e uso e reutilização), 

torna-se possível definir valor. É possível atribuir aos dados um custo em termos de quanto 

esforço está envolvido na obtenção e manutenção dos dados. Também é possível atribuir um 

valor à utilidade dos dados em termos de onde, por quem e com que frequência são usados. 

Essa visão minimiza a compreensão dos dados em repouso em favor de relatar e compreender 

os envolvidos com o uso de dados e os aplicativos para os quais eles estão sendo colocados. 
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Uma abordagem para isso poderia ser o uso de um balanço interno para rastrear o valor e a 

atividade associados aos ativos de dados (LANEY, 2017). 

Uma abordagem para identificar o valor dos dados no setor público nesta base é 

mostrada na Figura 6. O lado esquerdo destaca as três áreas em que os custos são mais prováveis 

de serem incorridos, enquanto o lado direito mostra os quatro benefícios positivos (em verde) 

de usar e reutilizar dados e dois (des) benefícios (em vermelho) que surgiriam dos dados mal 

utilizado ou maltratado. 

Figura 6 – Usando o ciclo de valor de dados do governo para identificar o valor dos dados 

 

 

Fonte: OCDE (2015). 

Também é importante reconhecer os dados como um ativo para garantir a confiabilidade 

do governo e dos próprios dados. Essa necessidade constitui a base para a Recomendação do 

Conselho da OCDE sobre Acesso Aprimorado e Compartilhamento de Dados que está sendo 

desenvolvida sob a responsabilidade conjunta do Comitê de Política de Economia Digital, 

Comitê de Política Científica e Tecnológica e Comitê de Governança Pública.  

Os dados devem receber um valor apropriado para garantir que as organizações deem 

atenção suficiente para protegê-los. Após a introdução do Regulamento Geral de Proteção de 

Dados da União Europeia, as organizações que não tomarem medidas suficientes para proteger 

seus dados enfrentarão penalidades significativas. Portanto, outra forma de estabelecer o valor 

dos dados como ativo está no valor associado às repercussões de uma violação de dados. 

Tratar os dados como um ativo valioso não significa coletar cada vez mais dados ou 

aplicá-los indiscriminadamente. Significa gerenciar e ser intencional em como o valor será 

gerado. Isso ressalta a importância, de saber o que está sendo coletado; quem está coletando; e 

o propósito por trás de qualquer geração, coleta, armazenamento ou compartilhamento. Todos 

os outros ativos em uma organização são auditados e identificados, por isso é fundamental que 

atividades semelhantes sejam realizadas para entender como os dados estão sendo tratados, bem 
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como considerar a dimensão ética. 

Estabelecer um caso para os dados como um ativo pode ser valioso para ajudar a 

implementar e estabelecer uma cultura orientada por dados em todo o setor público, desafiando 

os líderes organizacionais a perceber que seus dados aumentarão ou diminuirão em valor 

diretamente em relação aos seus esforços para gerenciá-lo e aplicá-lo. Devem ser criados 

indicadores-chave de desempenho para os responsáveis pela agenda de dados que definam 

expectativas claras para identificar maneiras pelas quais os dados agregam valor e abordar 

quaisquer oportunidades perdidas em termos de transformar um serviço ou evitar custos. 

Concluindo, é possível tentar medir dados da mesma forma que algo tangível. No 

entanto, embora uma análise semelhante em termos de custo, valor de mercado e potencial de 

retorno financeiro possa ser realizada, este é apenas um fator ao lado do papel e contribuição 

dos dados em termos de oferecer maior responsabilidade, medir a eficácia de uma determinada 

política ou serviço, ou justificar o investimento em intervenções novas e existentes. Portanto, 

qualquer discussão sobre o valor dos dados do setor público deve ocorrer no contexto da 

compreensão de como seu uso gera valor público, e não simplesmente como um ativo latente. 

A próxima seção discutirá esse conceito em termos de geração de “valor público” previsto pelo 

ciclo de valor de dados do governo.  

 

2.7.7 Valor público dos dados 

 

Tendo estabelecido que o ciclo de valor dos dados do governo fornece a base para pensar 

sobre o papel e a aplicação dos dados e explorado como os dados podem ser definidos e 

avaliados como um ativo, a parte final da compreensão do valor dos dados no contexto deste 

tópico está relacionado com a definição de “valor público”. 

De acordo com o ciclo de valor dos dados do governo, é nas duas últimas etapas que o 

novo valor público é gerado; que está no compartilhamento, curadoria e publicação de dados 

como matéria-prima que permite o uso e a reutilização desses dados para criar ou aprimorar 

outra coisa, uma expectativa de valor a ser gerado por atores não governamentais (empresas, 

academia ou sociedade civil) ou como compartilhamento de dados internamente dentro do 

governo para evitar a necessidade de os cidadãos fornecerem as mesmas informações para 

várias partes do governo . A esse respeito, a conversa sobre a aplicação de dados para gerar 

valor público analisa a relação entre os dados como entrada e seu resultado subsequente. 

As origens do conceito de “valor público”, ou seja, o valor que uma organização 

contribui para a sociedade, remontam a Moore (1997), que queria encontrar uma equivalência 
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ao valor para o acionista do setor privado na gestão pública. Sua definição equiparou o sucesso 

gerencial do setor público com iniciar e remodelar a atividade do setor público de forma a 

aumentar seu valor para o público. O trabalho original de Moore enfatizou a importância de três 

áreas particulares de atuação para os órgãos públicos: 

1. entrega de serviços reais 

2. alcançar resultados sociais 

3.manutenção da confiança e legitimidade da agência. 

Essa perspectiva foi complementada pelo trabalho de Meynhardt (2009), que sugere que 

o valor público é criado quando há impacto em uma experiência compartilhada em termos da 

qualidade da relação entre o indivíduo e a sociedade. Enquanto Talbot (2011) enfatiza a 

importância da perspectiva do público sobre o que é valioso e importante, o valor público não 

é declarado pelos governos, mas sim definido pelo que os cidadãos entendem ter ganho. 

Nesse contexto, existem vários princípios organizadores sobre como esse valor pode se 

manifestar dentro dessas categorias gerais de prestação de serviços, obtenção de resultados 

sociais e manutenção da confiança e legitimidade de uma agência. 

 

3 ANÁLISE E RESULTADOS  

 

Além da entrevista semisestruturada,  foi feita uma análise em conjunto com 

especialistas de arquitetura de dados dentro do DEMAS – Departamento de Monitoramento do 

SUS, essa análise gerou em recomendações para que os gestores implementem futuramente um 

pipeline de dados inteligente com o objetivo de apoiar na tomada de decisão. 

 

3.1 Objetivos 

 

• Institucionalizar a cultura de dados a Alfabetização de dados no Ministério da Saúde;  

• Disseminar conhecimento e coordenar iniciativas de dados no Ministério da Saúde; 

• Estabelecer um centro de excelência em dados que dar suporte ao Ministério da Saúde 

e demais secretarias de forma única, padronizada e eficiente; 

• Estabelecer uma esteira de dados única, automatizada e integrada em todo Ministério; 

• Preparar equipe para atender demandas em todo o ciclo de vida do dado; 

• Modernizar a arquitetura de gestão de dados e analytics. 
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3.1.1 Estrutura Atual do DEMAS 

 

Figura 7 – Estrutura atual do DEMAS 

 

Fonte: Demas, (2022). 

 

3.1.2 Estrutura Proposta 

 

Figura 8 – Estrutura proposta  

 

Fonte: Elaboração própria, (2022) 

 

3.1.3 O que é o Centro de Excelência em Dados (CoE)? 

 

O CoE – Center of Excelence - pode ser considerado uma disciplina dentro de uma 

organização focado em desenvolver processos, metodologias, inovação e demais 

conhecimentos essenciais para permear toda a organização. 
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Figura 9 – Centro de Excelência de dados 

 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

• Estabelece padronização;  

• Foco em inovação e na engenharia das soluções; 

• Estabelece melhores práticas;  

• Garante a agilidade e consistência; 

• Aumenta as possibilidades de sucesso. 

 

3.1.4 Estrutura CoE 

 

Figura 10 – Estrutura CoE 

 

Fonte: Elaboração própria (2022). 
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3.1.5 Perfis do CoE 

 

Figura 11 – Perfis do CoE 

 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

3.1.6 Capacitação por perfil 

 

Figura 12 – Capacitação por perfil 

 

Fonte: Elaboração própria (2022). 
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3.1.7 Ciclo de vida dos dados 

 

Como falado no capítulo anterior, empregamos aqui na análise e resultados o ciclo de 

vida dos dados. 

Figura 13 – Ciclo de vida de dados 

 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

3.1.8 Maturidade dos dados 

Figura 14 – Maturidade dos dados 

 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

Figura 15 – Níveis da maturidade dos dados 
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Fonte: Elaboração Própria (2022).  

3.1.9 Conceito de Esteira de dados – Pipeline de Dados  

 

O pipeline de dados representa as etapas envolvidas na movimentação de dados de um 

sistema de origem para um sistema de destino. Essas etapas incluem copiar e mover dados de 

um local para a nuvem e integrá-los a outras fontes de dados. O principal objetivo de um 

pipeline de dados é garantir que todas essas etapas sejam realizadas sem problemas para todos 

os dados. 

Em linhas, o objetivo de um pipeline de dados é transferir dados de fontes como 

processos de negócios, sistemas de rastreamento de eventos e bancos de dados para um data 

warehouse para análise e inteligência de negócios. Em vez disso, os dados são extraidos, 

transformados e carregados em um sistema de destino em um pipeline ETL. A sequência é 

crítica, Depois de extrair os dados da fonte você deve adaptá-los a um modelo de dados gerado 

de acordo com suas necessidades de inteligência de negócios. Isso é feito acumulando, 

limpando e transformando dados. Finalmente, os dados resultantes serão carregados em seu 

data warehouse ETL. 

Na Análise que fizemos no Ministério da Saúde especificamente o DEMAS foi 

identificado que existem lacunas nesse pipeline de dados, fato esse que gerou no período de 

crise de pandemia, dados não consistentes para tomada de decisão assertiva. Fatos que poderiam 

ter sido evitados como por exemplo: falta de leitos, respiradores, e equipamentos hospitalares 

em vários locais do país, escassez da mão de obra na saúde pública, falta de transparência de 

dados para acompanhamento dos cidadãos. 
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A primeira hipótese é que se houvesse uma integração de dados entre hospitais, 

secretarias de saúde de todos os estados e municípios com o Ministério da Saúde, onde esses 

dados fossem atualizados em tempo real, poderíamos ter evitado o atraso das informações entre 

os órgãos e as decisões poderiam ter sido tomadas, evitando desastres em várias áreas da saúde. 

Segunda hipótese é que se esses dados fossem centralizados e governados, onde os gestores 

pudessem encontrar os dados com qualidade de forma mais rápida, ajudaria também na tomada 

de decisão. 

Terceira hipótese é que se esse pipeline de dados fosse inteligente, ou seja, se em todas 

as etapas da esteira de dados, os dados fossem acionáveis, teríamos os dados ao nosso favor, ou 

seja, se fosse aplicado a esses dados : inteligência artificial , machine leraning (aprendizado de 

máquina) alertas, análises prescritivas e preditivas, poderíamos ter decisões não somente 

baseadas em fatos históricos, mas em dados atualizados em tempo real e com a possibilidade 

de prever fatos futuros para uma tomada de decisão mais assertiva 

 

Figura 16 – Pipeline de Dados 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

3.1.10 Proposta de Soluções de Tecnologia e Arquitetura para Gestão e Análise de dados 

 

Com a crescente necessidade de análise e gestão de dados para tomada de decisão por 

meio dos dados exposto pelo Ministério da Saúde, fez-se necessário revisão de arquitetura e 

aplicativos do parque analítico e de gestão de dados em uso pelo DEMAS e Sala de Comando 

(situação de crise) do Ministério. Tal iniciativa teve como objetivo identificar potenciais GAPs 

de utilização e sugerir melhorias de infraestrutura, arquitetura e aplicações para potencializar o 

uso das soluções de forma centralizada e única para todo o Ministério da Saúde. 
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Partindo desses 3 objetivos identificados no início dessa avaliação 

• Institucionalizar a cultura de dados e a Alfabetização de dados no Ministério da Saúde;  

• Estabelecer uma esteira de dados única, automatizada e integrada em todo Ministério; 

• Modernizar a arquitetura de gestão de dados e analytics. 

Foi analisado a arquitetura, completa da parte de Análise de Dados do Ministério da 

Saúde, o Ministério hoje tem uma solução Analítica identificada como Qlik Sense, software 

proprietário da empresa americana Qliktech, esse software está sendo usado somente por 

algumas secretarias do Ministério da Saúde e o desenvolvimento e a análise de dados estão nas 

mãos de poucas pessoas, ou seja, os dados não estão sendo democratizados e os usuários acabam 

não tendo poder sobre seus dados. 

Recomenda-se modelos de forma que os dados sejam liberados para consumo através 

de um self service, ou seja onde os usuários possam desenvolver, criar suas próprias 

visualizações e consumir dados de forma democrática, notou-se também que os usuários por 

falta de conhecimento e por falta de alfabetização dos dados, não faz uso dos recursos que a 

solução propõe como análises avançadas, para criação de cenários, com análises preditivas. 

Ainda em análise de dados, observou-se que o Ministério da Saúde também faz uso de 

soluções analíticas não somente para dentro do Ministério, mas também em seu portal de 

transparência, ou seja do mesmo fabricante Qliktech eles possuem soluções que disponibiliza 

acesso aos cidadãos análises dinâmicas e não estáticas. Gerenciado e desenvolvido pelo Demas, 

O Ministério da Saúde possui um portal chamado “www.localizasus.gov.br”.  

O LocalizaSUS é uma plataforma de dados estratégicos de saúde distribuídos em 

diversos painéis que auxilia na elaboração de análises contextuais utilizadas na formulação de 

políticas públicas e na avaliação de intervenções específicas na área da saúde. Esses painéis 

podem ser acessados por toda a População. No período da pandemia um dos painéis muito 

acessado foi o painel da COVID-19, onde trazia informações (com delay) de número de casos 

e mortes em todo território nacional, outro painel muito acessado é o vacinômetro que traz 

informações completas sobre as vacinas em todo país. 

Nessa avaliação foram analisadas, cargas e  recargas dos aplicativos, consumo de 

memória, disponibiliação dos dados. Ao considerar a sugestão das novas arquiteturas foi de 

extrema importância enfatizar a realização das otimizações nos aplicativos. 

http://www.localizasus.gov.br/
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Para disponizilização dos dados, o DEMAS adquiriu no ano passado uma solução de 

catálogo de dados, essa solução ainda em implantação visa a disponibilização dos dados de 

forma centralizada e governada, onde os usuários podem de forma fácil localizar os dados e 

utilizá-los para criar suas próprias visualizações e análises por meio de soluções analíticas.   

Observando a figura abaixo, para ter uma esteira de dados (pipeline de dados) única, 

automatizada e integrada, faz-se necessário o uso de tecnologias para apoiar nesse meio, para 

ter um melhor resultado final. Ter uma gestão de dados centralizada no DEMAS, onde os 

gestores e usuários terão facilidade de encontrar os dados e análisa-los  para tomada de 

decisão.Como arquitetura proposta os especialistas sugerem que os dados sejam replicados do 

DATASUS para o DEMAS e que sejam centralizados e automatizados dentro de uma Data 

Warehouse ou Datalake, através de tecnologias de integração e automação, depois 

disponibilizados dentro de um catálogo de dados (solução já adotada pelo DEMAS) para 

estarem prontos para serem analisados. Outra sugestão seria o DEMAS ter acesso direto aos 

dados de origem sejam eles do próprio Ministério da Saúde, Datasus, dos orgãos vinculados, 

como secretarias de saúde dos estados e outros,  replicar esses dados direto para o DEMAS 

através de tecnologias de Integração de dados com suporte a CDC – Change Data Capture e 

real time, ou seja, esses dados seriam atualizados em tempo real, o restante da esteira de dados 

seria o mesmo processo citado acima. 

 

Figura 17 – Ambiente computacional proposto 

 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

 

3.1.11 Resultados da Pesquisa de campo – Entrevista semiestruturada 

 

A entrevista durou um pouco mais de uma hora, e  a entrevistada me recebeu super bem 
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e respondeu todas as questões de forma bem tranquila e natural. 

Resumidamente ela falou dos pilares que permeiam todo o meu trabalho: Integração de 

dados, Alfabetização de dados, Governança de dados e Análise de dados.   

A integração de dados no Ministério da Saúde ocorre de duas formas , integração de 

dados internos e externos. Para compartilhamento e integração de dados externos (estados, 

municípios e Distrito Federal ) o Ministério usa a RNDS - Rede Nacional de Dados em Saúde; 

plataforma nacional de integração de dados em saúde que faz parte do Conecte SUS, um 

programa do Governo Federal que tem como principal missão materializar a Estratégia de 

Saúde Digital do Brasil. Mas essa integração não ocorre ainda com todos os principais sistemas 

de saúde do país. Exemplo claro que tivemos no período da COVID 19 foi a falta de 

informações das secretarias de saúde diretamente com o Ministério da Saúde, além disso, ela 

reintera a falta de informações atualizadas em tempo real, as informações chegam atrasadas , 

as vezes com delays até de 30 dias. 

A integração de sistemas internos também não está sendo feita de forma adequada, os 

dados estão atualmente sendo integrados numa plataforma em nuvem , não possibilitando ainda 

que o DEMAS e suas secretarias terem acesso a bases de dados relevantes para tomada de 

decisão, por isso a recomendação de um centro de dados (COE) onde estes dados seriam 

replicados para esse centro de forma transparente e governada. 

Sobre a alfabetização de dados, notou-se pela entrevista que não existe ainda um 

aculturamento de dados dentro do Ministério, existem ferramentas de análises de dados que são 

consumidas por determinadas áreas, mas a maioria dos tomadores de decisão não conseguem 

ler, compreender e interpretar os dados que estão disponíveis em planilhas e dashboards para 

visualizações. Faz-se necessário treinamentos para alfabetizar toda a organização para 

alcançarem este propósito. 

Em relação a governança de dados, o Demas adquiriu esse ano uma solução de 

Catalogação de Dados, essa solução permitirá aos usuários que necessitam trabalhar com os 

dados, terem um acesso facilitado e governado, observou-se que os dados estão espalhados por 

cilos em várias áreas do Ministério, de forma descentralizada e desgovernada. Além de soluções 

de catalogação dos dados, será necessário o mapeamento de todos esses dados. A entrevistada 

comentou que pretende criar esse centro de dados no Demas (COE) , onde os dados estarão 

centralizados e disponibilizados em um Datawarehouse ou Datalake (Lago de dados) 

facilitando esse acesso. 

Sobre Análise de dados, o Ministério dispõe atualmente de soluções analíticas, mas 

restritas somente a alguns departamentos do Ministério, eles não possuem licenciamento 
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suficiente para democratização de dados e sel-service BI, termo usado na área de BI, onde os 

usuários podem se servir dos dados para fazer suas análises sem necessitar da interferência da 

área de TI. Além dessa deficiência , a entrevistada comentou que hoje as análises são feitas 

somente em um modelo de dados histórico e descritivo,  portanto eles não conseguem ainda 

fazer análises preditivas e prescritivas, carecem ainda de soluções análiticas avançadas como 

Machine learning e Inteligência artificial. 

Em resumo, a entrevistada concorda que existem realmente lacunas em toda essa gestão 

de pipeline de dados no Ministério, e que essas lacunas apontadas  atrapalham em todo o 

processo da tomada de decisão, mas que ações estão sendo tomadas, e espera ver em médio 

prazo os resultados aparecendo. 

 

3.1.12 Caso de sucesso  

 

Transparência na Saúde Pública 

Problema 

A Secretaria de Saúde do Governo do Ceará (SESA) não dispunha de um sistema 

monitorado e integrado de vigilância em saúde capaz de analisar dados epidemiológicos para, 

então prover informações e orientar a tomada de decisões gerenciais de forma mais assertiva. 

O gerenciamento de dados encontrava-se disperso ou pouco claro, levando à instabilidade dos 

dados ou à tomada de decisões ineficiente. A descentralização dessas informações gerava 

grandes implicações para a gestão da saúde pública, isso ocorria porque, o tempo entre receber 

os dados, processá-los e trata-los para garantir a disponibilidade do uso dos dados era maior do 

que o desejado. 

 

Solução 

IntegraSUS é uma plataforma de transparência de dados de saúde pública no Estado do 

Ceará, onde seu papeel é agrega dados do Sistema Único de Saúde do Ceará em tempo hábil , 

ao coletar,  implementar, processar, tratar, compilar , analisar e disponibilizar informações 

O monitoramento e a gestão de indicadores por meio da integração dos sistemas usados 

pela Sesa contemplam informações dos 184 municípios cearenses, incluindo as áreas 

administrativa, financeira e de planejamento, além da integração com os sistemas de outras 

entidades. 
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Resultados e Impactos 

 

Por meio da integração do sistema e da transparência das informações de saúde, a Sesa 

promove uma melhor governança entre as autoridades municipais de saúde e os órgãos gestores 

/ prestadores para os usuários do SUS cearense. O ambiente tecnológico contribui para as ações 

estratégicas dos gestores, de forma antecipada, respostas à crise e otimização da comunicação 

com a imprensa. É ainda possível: » Acompanhar os contratos de gestão (acompanhamento e 

avaliação dos objetivos acordados). » Aumentar o número de atendimentos, Aprimorar as 

habilidades especializadas dos profissionais, os processos de trabalho e reduzir os custos. » 

Consolidar convênio de cooperação entre a Sesa e as  secretarias da muinicipa do Estado. » 

Monitorar em tempo real os indicadores de saúde da Sesa. » Monitoramento e avaliação de 

dados de vigilância em saúde. » Assegurar o nível de excelência na prestação de serviços, bem 

como a qualidade e humanização do atendimento. » Aplicar os recursos disponíveis de forma 

mais dinâmica, para obter ajuda especializada, aumentar a produção e a produtividade 

hospitalar. » Economizar licenças de software, tendo em conta a utilização de ferramentas open 

source e o desenvolvimento da biblioteca de visualização. » Otimizar métricas estratégicas 

rastreadas pelo IntegraSUS. 

 O IntegraSUS torna públicos dados relevantes, que passaram a ser mais bem geridos. 

Além disso, proporciona também: » Transparência da informação. » Maior acessibilidade de 

pacientes. » Monitoramento em tempo real das filas dos hospitais. » Acompanhamento de 

processos/convênios. » Agilidade na comunicação paciente/ instituição. 
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4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

4.1 Conclusões 

 

A pesquisa partiu do pressuposto de que a informação é um fator de sucesso do processo 

decisório, caracterizado pela literatura como um processo intensivo em informação, e os dados 

são a base da nova economia, mas os dados sozinhos não podem ter resultados. São dados e 

analíticos juntos que fecham as lacunas entre dados, insights e ação, transformando dados em 

inteligência ativa que as empresas e organizações pode usar para melhores decisões e impacto 

nos resultados.  

No setor privado esse impacto nos resultados gera valor e experiências para seus clientes 

e processos de negócios para receita fluxos e estratégia competitiva, no setor público segundo 

Meynhardt (2009), que sugere que o valor dos dados público é criado quando há impacto em 

uma experiência compartilhada em termos da qualidade da relação entre o indivíduo e a 

sociedade. 

Sobre a pandemia COVID-19, ou em qualquer outro momento de crise, observou que 

os líderes não desenvolvem estratégias para lidar com cada fase com flexibilidade, isso deve se 

a falta de análise de dados preditivas para ter um entendimento claro de como agir em uma 

situação de crise. Além disso, as decisões não podem ser tomadas com base no que se entendia 

ontem. Em vez disso, a tomada de decisão deve ser conduzida por uma compreensão contínua 

e ativa do que é conhecido hoje e uma recalibração da compreensão de como o amanhã está 

convertendo o hoje. Os líderes devem ter a atitude certa, as informações mais relevantes ao seu 

alcance e estruturas de tomada de decisão para lidar com uma grande quantidade de incerteza 

enquanto se preparam para o futuro. Isso aumenta as oportunidades para as organizações sejam 

elas públicas ou privadas, de traspassar o melhor de si a cada passo do caminho. mesmo em 

águas desconhecidas. 

Permeando por todo pipeline de dados uma organização, objetos deste estudo como: 

Integração de Dados, Governança de Dados, Alfabetização de Dados e Análise de Dados, relato 

abaixo minhas considerações. 

O emprego de uma plataforma de integração, gerenciamento e análise de dados para 

apoio à tomada de decisão se mostra bastante útil no cenário de pandemia, ou situação de crise, 

pois visa ajudar o setor público a fazer o melhor uso desse valioso, ajudando os gestores a tomar 

as melhores decisões, baseadas em dados e obter insights de seus enormes armazenamentos de 

dados e usá-los para aumentar a produtividade, prever a demanda futura por serviços e melhorar 
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a alocação de recursos.  

Muitas agências governamentais e organizações do setor público possuem infraestrutura 

legada. Extrair dados de tais sistemas requer muito esforço manual. As soluções tecnológicas 

de integração de dados e gerenciamento de dados para o setor público têm que estar equipadas 

com os conectores de dados corretos que podem facilmente extrair, transformar e carregar 

(ETL) dados legados para data warehouses modernos. Mais do que nunca, as agências 

governamentais precisam trocar dados com outras agências, bem como com empresas privadas, 

para cumprir sua missão de atender às necessidades dos cidadãos hoje. 

Outro ponto fundamental é a governança de dados, essencial para uma melhor tomada 

de decisão, pois os dados bem governados são mais fáceis de encontrar e geralmente são de 

maior qualidade. Os tomadores de decisão sabem onde procurá-lo e sabem o que obterão, o que 

significa que é mais provável que obtenham insights acionáveis e significativos a partir dele.  

Não poderia de fato deixar de mencionar aqui sobre a alfabetização de dados. A 

disponibilidade de dados é cada vez mais abundante, portanto, ser alfabetizado em dados trará 

mais consistência e rapidez na tomada de decisões. Neste estudo observou-se que a 

alfabetização de dados no setor público, ainda muito incipiente, a maioria das pessoas não 

conseguem ler, compreender e falar dados, a cultura de dados nas organizações ainda estão em 

segundo plano, em especial no Ministério da Saúde, o DEMAS está tentando sensibilizar as 

áreas de negócios com aculturamento de dados, para que as pessoas possam ter mais 

propriedade de analisar e tomar decisões baseadas em dados. 

A alfabetização em dados em qualquer empresa seja ela privada pública, permite 

reconhecer o potencial de aplicação dos seus dados, ou seja, viabiliza dimensionar o impacto 

das tomadas de decisão advindas da análise de dados. Além disso, saber definir – mesmo que 

brevemente – o problema em função das informações disponíveis reduz o esforço do 

profissional que trata e analisa os dados. Se faz necessário um estudo mais aprofundado nessa 

área de alfabetização de dados. 

Quando as pessoas são capacitadas com acesso sob demanda a dados confiáveis e 

prontos para análise, elas podem responder mais perguntas, tomar melhores decisões e tomar 

ações informadas mais rapidamente do que nunca. O Ministério da Saúde, e vários órgãos de 

Governo, já usam soluções de Análise de dados ou Business Intelligence para apoio nas tomadas 

de decisões. 

Notou-se nesse estudo é que falta ainda o uso de soluções analíticas mais avançadas, 

pois os planejamentos de cenários ajudam as agências governamentais a se prepararem para o 

inesperado. Os recursos de (Machine Learning) aprendizado de máquina e IA (Inteligência 
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Artificial) permitem que os gestores públicos e tomadores de decisão formulem vários cenários 

e avaliem possíveis respostas com base em resultados prováveis e taxas de sucesso. Dessa forma 

recomenda-se um uso de tais tecnologias para auxiliar na tomada de decisão. 

Se pudéssemos resumir o poder que as tecnologias nos oferecem, isso certamente estaria 

relacionado a como podemos usar uma quantidade enorme de dados para tomar melhores 

decisões. Mas essa relação entre quantidade de dados e qualidade de decisão não acontece de 

maneira linear e direta. 

As soluções para os desafios enfrentados pelos órgãos públicos estão ocultas nos 

enormes conjuntos de dados que os governos reuniram ao longo de décadas. Soluções 

automatizada de armazenamento de dados, Data Warehouse e Data Lakes, ajuda os governos 

a converter dados de fontes diferentes em informações de alta qualidade de forma que possam 

usá-los para gerenciar serviços, analisar esforços passados e planejar o futuro. 

 

4.2 Recomendações para trabalhos futuros  

 

As limitações deste estudo e a complexidade do tema abordado abrem perspectivas e 

precedentes para trabalhos futuros. Considera-se também que, no processo de pesquisa 

científica, o envolvimento com o tema traz novas possibilidades de observação e análise de um 

objeto de estudo, reformulando as questões iniciais e os objetivos, e relançando o processo com 

base nos resultados obtidos. 

Primeiramente, seria oportuno que novas pesquisas aprimorassem o modelo, 

aprofundando os. estudos sobre as relações entre as categorias de análise expostas e incluem 

novas categorias necessários para esclarecer alguns pontos levantados por esta pesquisa sobre 

a relação informação-dados e o processo de decisao. Em segundo lugar, seria interessante 

ampliar os cenários de aplicação do modelo desenvolvido, procurando observar como a gestão 

de um pipeline de dados interfere no processo decisório, em ambientes com distintos níveis de 

complexidade e dinamismo, para diversos papéis decisórios, em diferentes indústrias, entre 

outros. A aplicação do modelo em diversos cenários permitirá a identificação e generalização 

de padrões de comportamento informacional no processo decisório.  

Obviamente, há uma ressalva em relação à natureza limitada da amostra do estudo. 

Proponho uma agenda de pesquisa para que outros pesquisadores possam se aprofundar no 

assunto mesmo no que diz respeito ao valor público dos dados, observou-se que há uma lacuna 
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muito grande a ser discutida, principalmente pela importância dos dados que hoje são tratados 

como um ativo e certamente um dos mais valiosos. 

Claro, os resultados não podem ser generalizados, mas ainda fornecem uma estrutura de 

análise muito dinâmica. O estudo teve uma pequena coleta de informações, que foi superado 

por meio de ajustes metodológicos e de escopo. Há um potencial que vai além do combate à 

pandemia. Esse modelo de gestão de pipeline de dados podera ser adotado em outras áreas de 

gestão para que estudos futuros possam prosseguir com a coleta de dados em outros órgãos 

governamentais, complementando o quadro analítico aqui iniciado. 

Por fim, a elaboração teórica e a aplicação empírica do modelo permitem o surgimento 

de novas questões relacionadas ao tema desta pesquisa, importantes para a compreensão do 

valor dos dados em uma organização pública e para a reflexão sobre novas tendências ou 

caminhos que tornem isso possível o uso da informação como um recurso organizacional e 

social. 
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APÊNDICE A – Entrevista semiestruturada 

 

Entrevista 

1. Como tem sido a jornada de dados no Ministério da Saúde? 

2. É importante a integração de dados para o gestor público? Por quê?  

3. No dia a dia como gestor público, utiliza dados de outros órgãos para tomada de 

decisão? Como ocorre esse processo? 

4. Como a integração de dados pode contribuir para as políticas públicas na avaliação da 

política pública 

5. Quais os problemas enfrentados de compartilhamento de dados e interopabilidade entre 

outros estados, municípios e órgãos do Governo Federal. 

6. Em relação a pandemia da COVID-19, houve uma demora na entrega das informações 

das secretarias de saúde para o Ministério da Saúde, trazendo uma imagem negativa da 

transparência desses dados para o cidadão. O Sr (a) poderia me relatar qual ou quais 

foram os principais problemas para esse delay de informações. 

7. Ter um dado atualizado em tempo real, traz uma tomada de decisão mais assertiva, ou 

não. Faz diferença na tomada de decisão? 

8. O dado é tido atualmente como um ativo, é possível medir o valor dos dados no setor 

público? 

9. Os usuários do Ministério têm acesso facilitado aos dados? Os dados estão organizados 

e centralizados em algum lugar ou espalhados pelo Ministério. 

10. O cidadão tem acesso aos principais dados do Ministério? Esses dados estão disponíveis 

em algum portal?  

11. Sobre tecnologia, vocês possuem soluções analíticas capazes de gerar valor para tomada 

de decisão. 

12. O MS tem seguido os padrões de Governança de dados no que se refere a implementação 

da LGPD, atendendo as expectativas estabelecidas na estrutura nacional de governança 

de dados de saúde. 

13. Em relação a Alfabetização de dados, você acredita que ajuda na tomada de decisão? 

Como está a alfabetização de dados no MS? 

 

 


