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2. INTRODUÇÃO    

 

Iniciativas governamentais de abertura de dados se apresentam essenciais para consolidar um Estado 
democrático e para fortalecer processos de gestão eficientes, uma vez que contribuem não somente 
para o aumento da transparência na prestação de contas, mas também para o incremento do controle 
social diante das ações do governo, o fomento a novos negócios, o incentivo à inovação tecnológica e 
a promoção do desenvolvimento sustentável. 

A Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal, instituída pelo Decreto nº 8.777, de 11 de 
maio de 2016, representa o esforço, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional, de publicação e disseminação de dados do setor público para a sociedade. A coordenação 
da gestão da Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal é de responsabilidade da 
Controladoria-Geral da União (CGU), por meio da Infraestrutura Nacional de DAdos Abertos (INDA). 

A INDA busca facilitar o acesso pelos cidadãos, pela sociedade e, em especial, pelas diversas 
instâncias do setor público, aos dados e informações produzidas ou custodiadas pelo Poder Executivo 
Federal. Um de seus objetivos principais é definir, estruturar e coordenar a Política de Dados Abertos, 
além de definir e disciplinar os padrões e os aspectos técnicos referentes à disponibilização e 
disseminação de dados para uso da sociedade. As atividades da INDA são geridas pelo Comitê Gestor 
da INDA (CGINDA), composto por órgãos públicos, pela sociedade civil e pela academia.  

Uma das competências do CGINDA é elaborar e implementar o Plano de Ação da INDA, com vigência 
de dois anos e que possua ações estruturantes no intuito de desenvolver melhorias nas ações e 
iniciativas de dados abertos no país.  

O presente Plano de Ação possui vigência no período 2021-2022 e apresenta 10 (dez) ações relativas 
ao fortalecimento da Política de Dados Abertos e dos demais instrumentos e ferramentas que compõem 
a atuação do governo na área, bem como a consolidação do ecossistema de dados abertos, mediante 
ações de capacitação e disseminação de diretrizes e princípios de dados abertos e incentivo ao reúso 
dos dados públicos disponibilizados. As iniciativas que compõem o Plano foram aprovadas pelos 
membros do CGINDA na 27ª Reunião Ordinária do Comitê, e com última revisão de cronograma de 
atividades realizada na 29ª Reunião Ordinária do CGINDA.  

A Ação 4 do Plano de Ação da INDA tem por objetivo promover o desenvolvimento tecnológico, a 
inovação nos setores público e privado, a pesquisa e o fomento a novos negócios, incluindo:  

• Elaboração de questionário de pesquisas; 
• Aplicação de pesquisas; e 
• Tabulação e análise de respostas das pesquisas. 

Dessa forma, a Controladoria-Geral da União – com apoio da Brasscom - Associação Brasileira das 
Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, CNA - Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil, CNC - Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNI 
(Confederação Nacional da Indústria) e Febrabran – Federação Brasileira de Bancos – realizou 
pesquisa sobre necessidade de dados abertos por parte do setor privado. O levantamento pretendeu 
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captar as demandas por dados públicos junto a empresas e organizações da iniciativa privada, para 
entender cenários e viabilizar a abertura de bases de interesse. 

O público-alvo da pesquisa foram os representantes de empresas e organizações que utilizam dados 
governamentais. A Pesquisa Sobre Uso de Dados Abertos no Setor Privado, lançada no dia 25 de 
agosto de 2021, teve como objetivo trazer insumos para que a CGU possa articular, junto aos órgãos 
e entidades do setor público, não somente a abertura das bases indicadas como sendo de interesse pelas 
organizações privadas, mas também a melhoria da qualidade dos dados disponibilizados. 

Dessa forma, a CGU pretende ampliar o enfoque para além dos dados em si, de forma a abranger 
outros aspectos importantes, como o envolvimento de diversos atores no processo de abertura das 
bases e a relevância dos dados ofertados. O órgão busca, ainda, promover o aumento da disponibilidade 
de informações pelos órgãos federais e, assim, estimular a execução da política, viabilizando novas 
formas de interação entre a sociedade e o poder público. 

Tal trabalho objetiva conscientizar a sociedade sobre as possibilidades de utilização dos dados públicos 
e a relevância do posterior reúso, por meio do compartilhamento de análises, aplicativos e demais 
resultados. As bases públicas ofertadas pelo Governo Federal podem ser encontradas no Portal 
Brasileiro de Dados Abertos (www.dados.gov.br), catálogo que disponibiliza, atualmente, mais de 12 
mil conjuntos de dados de diversos órgãos e áreas. 

O questionário referente à pesquisa junto ao setor privado foi aplicado entre agosto e outubro de 2021. 
A pesquisa resultou em 83 (oitenta e três) respostas completas e 118 (cento e dezoito) respostas 
parciais. Apresentamos abaixo a consolidação dos principais resultados da referida averiguação. 
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3. PERFIL DO RESPONDENTE 

 

Inicialmente, considerando o público de 83 (oitenta e três) respondentes que completaram a pesquisa, 
os primeiros dados são das organizações classificadas conforme o número de funcionários, onde 
Microempresas (ME) se destacam com maior participação, seguida das Grandes Empresas. As 
empresas de Médio Porte (de 50 a 99 empregados) apresentaram a menor participação, com 7%. 
Assim, do total de respostas completas recebidas, apresenta-se no gráfico abaixo a distribuição de 
participação conforme o porte das organizações: 

 

 

Visando maior detalhamento, a distribuição da localização da sede das organizações por regiões revela 
que a região Norte teve apenas 2% de representação, a menor dentre as 05 (cinco) regiões brasileiras: 
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Já no que se refere aos participantes que não completaram a pesquisa, mas responderam sobre o porte 
da organização de que fazem parte, o resultado foi semelhante, de forma que Grandes Empresas 
predominam com maior participação, seguida das Microempresas (ME). 

 

 

 

O gráfico abaixo apresenta, em números absolutos, em qual Estado está localizada a sede das 
organizações dos respondentes que responderam à pesquisa completamente. São Paulo foi o estado 
com maior representatividade na pesquisa, com 27 (vinte e sete) participações. O Distrito Federal 
aparece em segundo lugar, com 18 (dezoito). Os estados que não tiveram participação foram: Acre, 
Alagoas, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Rondônia, Roraima, Sergipe e 
Tocantins. Veja o referido gráfico: 
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Para o público de 13 (treze) respondentes que não completaram a pesquisa, a localização predominante 
das organizações de que fazem parte continua no estado de São Paulo e no Distrito Federal. 

 

 

 

Tendo por base o questionamento sobre a área de atuação das organizações, percebemos que três dos 
assuntos indicados não foram contemplados pelos 83 (oitenta e três) participantes: Indústrias 
extrativas, Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais e Serviços domésticos.  

Considerando que essa pergunta da pesquisa permitia a marcação de mais de uma alternativa, os 
segmentos que maior obtiveram marcação foram atividades profissionais, científicas e técnicas, 
administração pública e outras atividades de serviços.  

 

ÁREA DE ATUAÇÃO SIM NÃO 
Atividades profissionais, científicas e técnicas 20 63 
Administração pública, defesa e seguridade social 15 68 
Outras atividades de serviços 13 70 
Informação e comunicação 12 71 
Educação 8 75 
Saúde humana e serviços sociais 7 76 
Transporte, armazenagem e correio 7 76 
Artes, cultura, esporte e recreação 5 78 
Eletricidade e gás 5 78 
Construção 4 79 
Entidade Sindical 4 79 
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 3 80 
Alojamento e alimentação 3 80 
Atividades administrativas e serviços complementares 3 80 
Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 3 80 
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Indústrias de transformação 3 80 
Atividades imobiliárias 2 81 
Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 
descontaminação 

1 82 

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 1 82 
Serviços de reservas e outros serviços de turismo 1 82 
Indústrias extrativas 0 83 
Organismos internacionais e outras instituições 
extraterritoriais 

0 83 

Serviços domésticos 0 83 
 

Na mesma pergunta era disponibilizado um campo para que o representante da organização indicasse 
possíveis áreas de atuação, caso não constasse na lista fornecida. Nesse caso, o resultado foi o seguinte: 

 

CAMPO DE ATUAÇÃO QUANTIDADE 
Tecnologia da informação 2 
Controle social 2 
Telecomunicações 1 
3º Setor 1 
Comunicação 1 
Transporte urbano 1 
Informações jurídicas 1 
Empresa de assessoria em Licitações Públicas 1 
Consultoria médica 1 
ONG 1 
Consultoria 1 
Mobilidade urbana 1 
Associação da Indústria 1 
Logística 1 
Turismo 1 
Internet 1 
Total Geral 18 

 

Já no que se refere à área de atuação das organizações daqueles que não completaram o questionário, 
considerando mais de uma opção válida, o resultado consolidado foi semelhante, de forma que entre 
os assuntos mais assinalados estão “Administração pública, defesa e seguridade social” e “Atividades 
profissionais, científicas e técnicas”: 
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TEMA SIM NÃO 
Administração pública, defesa e seguridade social 10 54 
Outras atividades e serviços 9 55 
Atividades profissionais, científicas e técnicas 8 56 
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 7 57 
Informação e comunicação 6 58 
Industria e transformação 5 59 
Atividades administrativas e serviços complementares 4 60 
Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 4 60 
Transporte, armazenagem e correio 4 60 
Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 3 61 
Educação 3 61 
Entidade Sindical 3 61 
Saúde humana e serviços sociais 3 61 
Artes, cultura, esporte e recreação 2 62 
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 2 62 
Eletricidade e gás 2 62 
Indústrias extrativistas 2 62 
Serviços de reservas e outros serviços de turismo 2 62 
Alojamento e alimentação 1 63 
Atividades imobiliárias 1 63 
Construção 1 63 
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 1 63 
Serviços domésticos 1 63 

 

Ainda sobre a atuação da organização, alguns participantes indicaram áreas que não constavam na lista 
apresentada no questionário, assim, houveram 09 (nove) respostas, 01 (uma) para cada um dos 
seguintes temas abaixo: 

 

Gestão de banco de dados 
Petróleo 
Proteção ao meio ambiente 
Software 
Software e tecnologia 
Tecnologia 
Tecnologia - GOVTECH 
Testes 
Trânsito e mobilidade 
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4. USO DE DADOS GOVERNAMENTAIS ABERTOS 

 

Dados abertos governamentais são dados disponibilizados publicamente, em formato aberto, por 
órgãos ou entidades públicas. De forma simplificada, podemos dizer que dados abertos é a 
possibilidade que qualquer pessoa possa acessar, usar e compartilhar. Diante isso, uma parte 
importante da pesquisa recai sobre os desdobramentos da questão sobre utilização de dados 
governamentais. 

Nesse sentido, ao perguntar aos participantes sobre a organização utilizar dados abertos 
governamentais de algum órgão ou entidade pública, o resultado foi: 

 

 

Em seguida, serão apresentados os resultados das questões assinaladas por 
esse público de 67 (sessenta e sete) pessoas que afirmaram utilizar dados abertos governamentais. 

A primeira questão foi sobre quais os principais assuntos utilizados pelas organizações privadas de 
que fazem parte sobre o uso de dados abertos. Das opções oferecidas, três assuntos empataram com 31 
(trinta e uma) respostas positivas, são elas: 

1. Apoio na prestação de serviços públicos; 
2. Apoio na construção de políticas públicas; e 
3. Pesquisa & Desenvolvimento 

Em contrapartida, os assuntos que apresentaram menor utilização dos dados abertos foram Logística, 
Perfil etário, social, locacional e de migrações das populações e Otimização do atendimento ao cliente, 
com 6, 13 e 15 respostas negativas respectivamente.  

Na tabela abaixo é possível consultar os assuntos indicados para resposta sobre principais uso dos 
dados abertos pelas organizações, assim como o número absoluto de cada resposta: 

 

PRINCIPAIS USOS DOS DADOS ABERTOS SIM NÃO 
Apoio na prestação de serviços públicos 31 36 
Apoio na construção de políticas públicas 31 36 
Pesquisa & Desenvolvimento 31 36 
Pesquisa e prospecção de mercados 27 40 
Análise de perfil de clientes e potenciais clientes 24 43 
Estudos econométricos setoriais, estaduais e de 
disponibilização de recursos 

22 45 

Insumo para geração de novos negócios 22 45 
Planejamento da organização 20 47 

SIM NÃO 
67 16 
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Subsídios para ações sociais desenvolvidas pela 
organização 

16 51 

Otimização do atendimento ao cliente 15 52 
Perfil etário, social, locacional e de migrações das 
populações 

13 54 

Logística 6 61 
Não sei/não quero opinar 1 66 

  

Além dos temas acima, outros foram indicados pelos próprios participantes, com o total de 01 (uma) 
indicação para cada assunto, a saber: 

1. Complementação de Dados Jurídicos 
2. Controle Social sobre os Gastos Públicos DF 
3. Controle, monitoramento, prestação de contas e transparência 
4. Gestão de risco de fornecedores 
5. Jornalismo 
6. Risco e Compliance, prevenção a lavagem de dinheiro e corrupção 
7. TSE 
8. Quanto aos principais usos que a sua organização faz dos dados abertos governamentais, 

temos: 

 

Já no tocante aos participantes que não responderam toda a pesquisa, é possível consultar, abaixo, o 
resultado sobre os assuntos indicados para resposta sobre principais uso dos dados abertos pelas 
organizações: 

 

TEMA SIM NÃO 
Elaboração de relatórios situacionais e de perspectivas 10 3 
Análise de perfil de clientes e potenciais clientes 6 7 
Estudos econométricos setoriais, estaduais e de 
disponibilização de recursos 

6 7 

Pesquisa e prospecção de mercados 6 7 
Apoio na construção de políticas públicas 5 8 
Planejamento da organização 4 9 
Pesquisa &amp; Desenvolvimento 4 9 
Insumo para geração de novos negócios 3 10 
Perfil etário, social, locacional e de migrações das 
populações 

3 10 

Apoio na prestação de serviços públicos 2 11 
Otimização do atendimento ao cliente 2 11 
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Subsídios para ações sociais desenvolvidas pela 
organização 

2 11 

Logística 1 12 
Não sei/não quero opinar 1 12 
Outros 0 0 

 

Em seguida, a pesquisa disponibilizou uma avaliação sobre o acesso a dados do Poder Executivo 
Federal, e esses participantes responderam da seguinte forma: 

 

Acesso a dados do Poder Executivo Federal 
Nunca consigo os dados que busco 3 
Raramente consigo os dados que busco 20 
Regularmente consigo os dados que busco 32 
Frequentemente consigo os dados que busco 10 
Sempre consigo os dados que busco 1 
Não sei / não quero opinar 1 

 

Dessas pessoas que utilizam dados abertos governamentais, a maioria informou que acessa diariamente 
e outra parcela significativa menciona que seu acesso é mensal: 

 

Frequência de acesso aos dados abertos governamentais 
Diariamente 22 
Semanalmente 16 
Mensalmente 17 
Trimestralmente 5 
Semestralmente 1 
Anualmente 2 
Não sei / não desejo opinar 4 

 

Já a experiência com a utilização dos dados abertos do Poder Executivo Federal demonstra que, no 
que se refere à qualidade dos dados, a maior parcela dos participantes (45) frequentemente encontra 
dificuldades para trabalhar com os dados disponíveis. A avaliação de qualidade completa foi a 
seguinte: 

Qualidade dos dados do Poder Executivo Federal 
Nunca consigo trabalhar com os dados disponíveis 3 
Frequentemente encontro dificuldades para trabalhar 
com os dados disponíveis 

45 

Raramente encontro dificuldades para trabalhar com os 
dados disponíveis 

10 
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Não encontro dificuldades para trabalhar com os dados 
disponíveis 

5 

Não sei / não quero opinar 4 
 

Já no tocante às respostas incompletas, quando perguntado se a organização em que trabalha utiliza 
dados abertos governamentais de algum órgão ou entidade pública, 13 (treze) participantes 
afirmaram que SIM, e apenas 02 (dois) que NÃO. 

Assim, sobre a experiência no uso dos dados abertos, os participantes avaliaram o acesso a dados do 
Poder Executivo Federal da seguinte forma: 

Acesso a dados do Poder Executivo Federal 
Nunca consigo os dados que busco 0 
Raramente consigo os dados que busco 6 
Regularmente consigo os dados que busco 3 
Frequentemente consigo os dados que busco 2 
Sempre consigo os dados que busco 1 
Não sei / não quero opinar 1 

 

No tocante à frequência com que a organização acessa/obtém dados abertos governamentais, bem 
como a qualidade deles, os resultados foram: 

 

Frequência de acesso aos dados abertos governamentais 
Diariamente 5 
Semanalmente 3 
Mensalmente 3 
Trimestralmente 0 
Semestralmente 0 
Anualmente 0 
Não sei / não desejo opinar 0 

 

Qualidade dos dados do Poder Executivo Federal 
Nunca consigo trabalhar com os dados disponíveis 0 
Frequentemente encontro dificuldades para trabalhar 
com os dados disponíveis 

8 

Raramente encontro dificuldades para trabalhar com os 
dados disponíveis 

2 

Não encontro dificuldades para trabalhar com os dados 
disponíveis 

3 

Não sei / não quero opinar 0 
Nunca consigo trabalhar com os dados disponíveis 0 
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Vinculado a esse aspecto da qualidade dos dados do Poder Executivo Federal, realizou-se um 
levantamento das dificuldades encontradas na sua utilização. Contudo, esse desdobramento só abrange 
as alternativas “Nunca consigo trabalhar com os dados disponíveis”, “Frequentemente encontro 
dificuldades para trabalhar com os dados disponíveis” e “Raramente encontro dificuldades para 
trabalhar com os dados disponíveis” do público de 67 (sessenta e sete) participantes. São 03, 45 e 10, 
respectivamente, os participantes que assinalaram essas opções, totalizando 58 pessoas. 

Além disso, dos temas apresentados na listagem da pesquisa, os principais obstáculos foram “dados 
desatualizados”, “apoio na construção de políticas públicas” e “dados insuficientes/incompletos”. Mais 
detalhes sobre o assunto podem ser consultados na tabela a seguir: 

 

DIFICULDADES NA UTILIZAÇÃO DOS DADOS ABERTOS SIM NÃO 
Dados desatualizados 35 23 
Dados insuficientes / incompletos (poucas informações preenchidas para cada 
registro) 

29 29 

Formato de arquivo sem estruturação adequada para processamento por 
máquina 

28 30 

Dificuldade de contato com o publicador dos dados para esclarecimentos de 
dúvidas 

26 32 

Formato do arquivo proprietário 18 40 
Dicionário de dados inexistente ou com informações insuficientes 18 40 
Metadados inexistentes ou com informações insuficientes 16 42 
Dados inconsistentes (informações notadamente preenchidas com erro, por 
exemplo: CPFs inválidos) 

14 44 

Arquivos com problemas 12 46 
Falta de clareza sobre a possibilidade de amplo reuso dos dados 9 49 
Arquivos com dados organizados de forma diferente do especificado 9 49 
Necessidade de pagar pelos dados 7 51 
Arquivos com formatos complexos para usuários sem conhecimento técnico (ex: 
JSON, XML) 

5 53 

Licenças de uso restritiva 3 55 
Não sei/não quero opinar 1 57 

 

Os assuntos “licenças de uso restritiva”, “arquivos com formatos complexos para usuários sem 
conhecimento técnico” e “necessidade de pagar pelos dados” foram os menos escolhidos como 
dificuldades na utilização dos dados abertos. 

Além das dificuldades relatadas acima, no campo “Outros”, foram apontados obstáculos pelos que 
informaram utilizar dados abertos governamentais, como a negativa de acesso por parte do Estado, a 
peculiaridade de cada órgão e inacessibilidade das APIs do Portal Compras Governamentais 
(Comprasnet), seja por apresentar quebra ou por não retornar os dados de forma eficaz. 
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Do público de 13 (treze) participantes que não responderam completamente o questionário sobre as 
principais dificuldades encontradas durante a utilização dos dados abertos governamentais, o resultado 
foi o seguinte: 

 

DIFICULDADES SIM NÃO 
Dados desatualizados 6 4 
Formato de arquivo sem estruturação adequada para processamento por 
máquina 

4 6 

Dados insuficientes / incompletos (poucas informações preenchidas para 
cada registro) 

4 6 

Arquivos com problemas 3 7 
Dicionário de dados inexistente ou com informações insuficientes 3 7 
Licenças de uso restritiva 3 7 
Arquivos estruturados, só disponíveis em formato tabular simplificado 
(ex. CSV; XLS) 

2 8 

Arquivos com formatos complexos para usuários sem conhecimento 
técnico (ex: JSON, XML) 

2 8 

Dados inconsistentes (informações notadamente preenchidas com erro, 
por exemplo: CPFs inválidos) 

2 8 

Falta de clareza sobre a possibilidade de amplo reuso dos dados 2 8 
Formato do arquivo proprietário 1 9 
Arquivos com dados organizados de forma diferente do especificado 1 9 

Dificuldade de contato com o publicador dos dados para esclarecimentos 
de dúvidas 

1 9 

Metadados inexistentes ou com informações insuficientes 1 9 

Necessidade de pagar pelos dados 1 9 
Não sei/não quero opinar 1 9 
Outros 0 0 

 

Esses participantes ainda responderam sobre os formatos preferíveis para acessar os dados abertos 
governamentais, e como resposta, os principais foram “planilhas eletrônicas (XLS ou ODS)”, “CSV” 
e “XML”. Os formatos com menor preferência foram “GeoJSON”, “RDF” e “Texto não estruturado, 
editável”. Dois participantes não souberam ou não quiseram opinar. O resultado consolidado segue 
abaixo: 
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FORMATOS PREFERÍVEIS PARA ACESSAR 
DADOS ABERTOS 

SIM NÃO 

Planilhas eletrônicas (XLS ou ODS) 39 28 
CSV 38 29 
XML 23 44 
RDF (Resource Description framework) 4 63 
Texto não estruturado, editável 6 61 
GeoJSON 2 65 
Não sei/não quero opinar 2 65 

 

Por fim, destaca-se que 06 (seis) desses participantes, indicaram no campo “Outros” os seguintes 
formatos de preferência: APIs, DOC, PDF, SQL, SQLITE E DB. 

Daqueles treze participantes, os formatos preferidos informados foram: 

 

FORMATOS PREFERÍVEIS SIM NÃO 
Planilhas eletrônicas (XLS ou ODS) 9 4 
CSV 8 5 
JSON 4 9 
GeoJSON 2 11 
XML 1 12 
RDF (Resource Description framework) 0 13 
Texto não estruturado, editável 0 13 
Não sei/não quero opinar 0 13 
Outros 0 0 

 

O último questionamento para esse público, refere-se ao fato de já terem precisado pagar algum valor 
aos órgãos/entidades gestores das bases de dados para conseguir o acesso. O resultado foi de que 11 
(onze) já precisaram pagar, 43 (quarenta e três) nunca precisaram e os demais não souberam ou não 
quiseram opinar. Desses, 04 (quatro) participantes comentaram que: 

 Cancelaram o projeto devido ao custo apresentado; 
 Dados da junta comercial precisam ser pagos e são fundamentais para o conhecimento; 
 A cobrança para acessar dados governamentais é caso de litígio judicial; 
 Controlam os gastos de escolas públicas em tempo real. É preciso o certificado digital de cada 

escola para ter acesso às informações da Receita, Prefeitura, Estado. Nesse caso, é preciso 
pagar pelos certificados para ter acesso às informações financeiras. 

Já aqueles que não completaram a pesquisa, apenas um informou ser preciso pagar, 10 (dez) nunca 
precisaram pagar pelo acesso aos dados, e 02 (dois) não souberam ou não quiseram opinar. 
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Para aqueles 16 (dezesseis) participantes que informaram que suas organizações não utilizam dados 
governamentais, indagou-se quais as razões para tanto, e o resultado foi: 

 

NÃO UTILIZAÇÃO DOS DADOS ABERTOS 
GOVERNAMENTAIS 

SIM NÃO 

As informações não estão disponíveis publicamente 12 4 
Desconhece as bases de dados governamentais disponíveis 7 9 
Falta de conhecimento técnico para uso e/ou tratamento de dados aberto 3 13 
Os dados disponibilizados apresentam problemas que impedem o uso 2 14 
Não tem interesse 1 15 
Os dados disponibilizados são desatualizados 1 15 
Não sabem ou não quiseram opinar 1 15 

 

A maioria (12) afirmam que suas organizações não utilizam dados governamentais pois as informações 
não estão disponíveis publicamente. Outros 07 (sete) participantes afirmam que suas organizações 
desconhecem as bases de dados governamentais disponíveis. 

Outros 15 (quinze) participantes descartam que suas organizações deixem de utilizar os dados abertos 
governamentais por questões como desinteresse ou desatualização de dados. 

Dois desses participantes fizeram comentários específicos:  

 um informou que a negativa de utilização se refere à não necessidade de utilização dos dados 
 um informou que não utiliza, pois sua própria instituição coleta e gera dados para outros. 
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5. PRINCIPAIS BASES DE DADOS ABERTOS UTILIZADAS 

 

O setor privado é parte da comunidade de dados governamentais abertos, que inclui também cidadãos, 
sociedade civil organizada, academia e setor público. Conhecer as bases de dados usadas pelas 
organizações auxiliará a Controladoria-Geral da União (CGU) na definição de estratégias que possam 
contribuir para a colaboração entre os setores da comunidade para geração de valor para todos. 

A esse respeito, considerando o público de 67 (sessenta e sete) pessoas que afirmara utilizar dados 
abertos governamentais, 24 (vinte e quatro) deles se dispuseram a informar as principais bases ou 
conjuntos de dados governamentais utilizados por sua organização. Destaca-se que o questionário 
limitou a indicação de 05 (cinco) bases ou conjuntos de dados por participante. 

Além disso, como forma de detalhar cada base ou conjunto de dados indicados, foi perguntado: qual a 
esfera do órgão/entidade que disponibilizada o dado e o grau de satisfação do participante com relação 
a base ou conjunto de dados indicado. Os resultados obtidos, por base ou conjunto, foram: 

 

 
BASES OU CONJUNTOS DE DADOS UTILIZADO 

QUANTIDADE 
POR BASE OU 

CONJUNTO  
CNPJ 6 
DATASUS - SIA, SIH, CIHA, SIM, SINASC, CNES, SINAN, SISCOLO, 
SISMAMA, SIOPS. 

3 

ANVISA/BPS 2 
API de compras Governamentais (SIASG e ComprasNet) 2 
Receita Federal - Registro Civil, Consultas da Situação Cadastral de Pessoa 
Física. 

2 

Concessões de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas - 
Financiamento a exportações 

2 

Consultas ao IBAMA - áreas embargadas, empresas impedidas, CNDs. 3 
CEIS 2 
CNEP 2 
Tribunais de Justiça 2 
Processos - Informações, consultas e andamentos. 2 
Tribunais Federais 2 
PEP (Pessoa Politicamente Exposta) 2 
Trabalho escravo (Ministério do Trabalho) 2 
CETESB – licenciamento, áreas contaminadas 2 
CNDs 2 
A - Importações e Exportações de Etanol 1 
A - Produção de Biocombustíveis - Etanol 1 
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A - Importações e Exportações de Petróleo  https://dados.gov.br/dataset/b-
importacoes-e-exportacoes-de-petroleo 

1 

ANS 1 
BNMP - Banco Nacional de Monitoramento de Prisões 1 
Assembleia Legislativa - Legislações em Tramitação 1 
Censo escolar 1 
Censo 2010 1 
Quadro societário 1 
CONITEC 1 
Ministério da Previdência Social 1 
Meio ambiente 1 
CMED 1 
Despesas 1 
DSFADS 1 
Economicos 1 
FalaBr. 1 
Febraban 1 
Gastos públicos - por exercício, unidade gestora, execução, orçamento. 1 
Indicadores IBGE 1 
Lista de Projetos do PPI (secretaria de governo) 1 
OMS 1 
Portal da Transparencia 1 
Diários Oficiais 1 
Tribunais do Trabalho 1 
Dados financeiros das escolas públicas (como repasses recebidos e despesas 
executadas por cada unidade executora). 

1 

Dados abertos 1 
Consultas da CGU (Transparência Brasil) 1 
PMSP Secretaria do Verde GTAC 1 
SIGTAP 1 
Transparência 1 
Junta Comercial RS - dados de abertura e fechamento de empresas 1 
Sisagua 1 
Situação das Obras Federais de infraestrutura 1 
Transporte público 1 
Concessões e Privatizações realizadas até o mês, por modal de 
infraestrutura 

1 

Paralização de Obras Federais e infraestrutura 1 
Dados diversos do Ministério da Infraestrutura 1 
Sinan 1 
WEBCOAGULOPATIAS 1 
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6. BASES OU CONJUNTO DE DADOS DE INTERESSE DA ORGANIZAÇÃO 

 

Conhecer as necessidades de dados do setor privado permitirá que a CGU, como gestora da Política 
de Dados Abertos do Poder Executivo Federal, busque estratégias e/ou articulação com os demais 
órgãos/entidades para a abertura de novas bases ou conjuntos de dados. 

Nesse intuito, a pesquisa incentivou os 83 (oitenta e três) participantes a informar quais os temas de 
interesse de sua organização para abertura de novas bases de dados, segundo a listagem apresentada. 
O resultado consolidado foi o seguinte: 

 

TEMAS DE INTERESSE SIM NÃO 
Indicadores econômicos 36 47 
Contratos e Licitações 31 52 
Indicadores sociais 31 52 
Orçamento e gasto público 31 52 
Dados geográficos 30 53 
Trabalho e emprego 30 53 
Atividade do Poder Legislativo 27 56 
Saúde 27 56 
Atividade do Poder Judiciário 26 57 
Transporte e mobilidade urbana 25 58 
Legislação 24 59 
Educação e pesquisa 23 60 
Indústria 23 60 
Segurança pública 23 60 
Meio ambiente 22 61 
Comércio e serviços 21 62 
Relação e agenda de autoridades públicas 19 64 
Transferência de recursos para estados e 
municípios 

19 64 

Saneamento 17 66 
Minas e energia 16 67 
Resultados eleitorais 15 68 
Habitação 14 69 
Agropecuária, pesca e extrativismo 13 70 
Códigos Postais 13 70 
Previdência social 13 70 
Comunicações 12 71 
Cultura, esporte e lazer 12 71 
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Propriedade e uso da terra 10 73 
Defesa Nacional 6 77 

 

Percebemos que os quatro assuntos de maior interesse são: 

1. Indicadores econômicos, com 36 indicações; 
2. Contratos e Licitações, Orçamento e Gasto Público e Indicadores Sociais, empatados com 31 

indicações. 

Já os assuntos menos escolhidos foram: 

1. Defesa Nacional, com 06 indicações; 
2. Propriedade e uso da terra, com 10 indicações; e 
3. Comunicações e Cultura, Esporte e Lazer, com 12 indicações cada. 

 

A esse público, foi perguntado ainda se desejavam informar as bases ou conjuntos de dados 
governamentais de interesse da sua organização, e que ainda não estavam disponibilizadas 
publicamente em formato aberto. A resposta foi a seguinte:  

 

 

Bases ou conjuntos de dados de interesse Quantidade por base ou 
conjunto  

Agentes públicos terceirizados de empresas privadas que estão sendo 
pagas pelo poder público. 

1 

APIs Comprasnet: são disponibilizadas, mas quebradas.  1 
Ascendentes e descendentes de agentes públicos, servidores, políticos, 
agentes públicos em geral de todos os poderes. 

1 

Assembléia Legislativa - Base de dados de projetos aprovados, 
esperando sanção, e em tramitação 

1 

Assistência Social > GÊMEOS < FamiliasNIS. 1 
base de dados da junta comercial RS de abertura e fechamento de 
empresas por CNAE de forma aberta 

1 

Base de dados da vacinação do Covid dos estados 1 
Base de dados do CVLI e CPV dos estados 1 
Base de dados sobre barragens de mineração 1 
base de dados sobre produção mineral e exportação de minérios 1 
base de dados sobre produção nacional e exportação de madeiras 1 
Base de dados sobre saúde dos munícipios 1 
Base de dados sobre trânsito da cidade do REcife 1 
Base unificada de processos judiciais 1 

SIM NÃO 

28 55 
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Bases de Dados da Justiça 1 
BNAFAR 1 
Cadastro propriedades rurais 1 
Central de Informações do Registro Civil CRC 1 
Ceps e endereços 1 
Certidões de Antecedentes Criminais (Polícia federal e tribunais de 
justiça) 

1 

CNH digital: acesso ao documento digital para apresentação em outras 
"wallets digitais" 

1 

Comprasnet 4.0 1 
Consulta unificada de dados de processos através do site do CNJ. 1 
Consultas online dados do Denatran (Status da CNH): i) Condutor por 
CPF com indicadores (ativo e histórico); ii)Informações da CNH 
(vencimento, observações, categoria, pontuação), condutor por CPF 
básica; iv) Descrição de infrações: infração por cpf detalhada (ativo e 
histórico); v) Notificação de multa: infração por renainf detalhada 
(ativo e histórico) 

 
 
1 

Consultas online dados do Denatran (veículos): i) Restrições e 
bloqueios (administrativo, judiciária, tributária, financeiro, policial); ii) 
BIN Estadual; iii) Agregados veiculares;  iv) Débitos do veículo (ativo 
e histórico), incluindo IPVA, DPVAT e licenciamento; v) Histórico de 
proprietários do veículo; vi) Comunicação de venda Inspeção veicular 
Leilão e sucata 

 
 
1 

Consumidor.gov 1 
CPF 1 
Currículo lattes 1 
Dados bancários - extrato e saldo bancário 1 
Dados de notas fiscais eletrônicas que hoje são comercializados pelo 
SERPRO 

1 

Dados de portabilidade numérica 1 
Dados do processo de transferência de propriedade de veículo 1 
EDUCAÇÃO > GÊMEOS < Alunado gemelar. 1 
Farmácia popular 1 
FASDF 1 
Ficha Nacional de Registro de Hóspedes – FNRH 1 
Gastos com a transparência (não constam no Portal da Transparência. 
Total geral, por órgão federal, por estado). 

1 

Gestão resíduos sólidos 1 
Gostos públicos com despesas indenizatórios, tais como segurança, 
limpeza e alimentação de unidades hospitalares. 

1 

IBAMA (dados diversos sobre pessoas e empresas impedidas ou com 
pendências frente ao órgão) 

1 

IBGE > GÊMEOS < PNAD 1 
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Índice do avanço em doenças crônicas 1 
Lista de medicamentos importados, com registros na anvisa. 1 
Lista de todos os medicamentos, contendo princípio ativo, marca e 
forma farmacêutica 

1 

Meio ambiente - cadastro nacional de áreas contaminadas esferas 
municipal, estadual e federal 

1 

Meio ambiente - cadastro nacional de licenciamento ambiental 
(mensal) - esferas municipal, estadual e federal 

1 

Meio ambiente - cadastro nacional de multas e advertências (mensal) 
esferas municipal, estadual e federal 

1 

Números da industria 1 
Partidos políticos e candidatos - processos em andamento ou 
pendências. 

1 

Pessoas Politicamente Expostas (COAF, CGU) 1 
PREVIDENCIA SOCIAL 1 
Quadro de Sócios e Administradores (Nome, número de documento 
CPF/CNPJ, percentual de participação na sociedade) 

1 

Registro Civil 1 
Saúde > GÊMEOS <nascidos vivos/mortos/morbidade. 1 
Servidores cedidos 1 
SIAFI do Governo Federal 1 
SI-PNI 1 
TRE > GÊMEOS < Eleitorado Gêmeos. 1 
WEBCOAGULOPATIAS 1 
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7. SOBRE O PORTAL BRASILEIRO DE DADOS ABERTOS DO PODER EXECUTIVO 
FEDERAL 

 

O Portal Brasileiro de Dados Abertos (dados.gov.br) objetiva ser um canal único para a catalogação e 
acesso aos dados abertos do Poder Executivo Federal, para ajudar os usuários a encontrar os dados 
disponíveis. 

Considerando o conhecimento dos 83 (oitenta e três) participantes que afirmaram utilizar dados abertos 
governamentais, a avaliação do acesso a dados do Poder Executivo Federal foi de que 67,4% já 
conhece ou utilizou os dados abertos disponíveis, veja: 

 

 

 

Ainda, quando questionados sobre a preferência em acessar os dados por intermédio de um único canal 
(site) que centralize todos os dados disponibilizados pelo Poder Executivo Federal ou por portal ou 
página do órgão responsável, 66,3% manifestara-se a favor da primeira opção: 

 

29

27

12

1

14 Já acessei o Portal e utilizei os dados
abertos disponíveis

Já acessei o Portal para conhecer as
bases de dados disponíveis

Já ouvi falar do Portal, mas nunca
acessei

Não sei / Não quero opinar

Nunca ouvi falar do Portal



 

 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

 

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

25

55

0

10

20

30

40

50

60
Preferência de Acesso

Não sei/não quero opinar Portal/Página do órgão responsável pelo dano Canal único



 

 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

 

26 
 

 

8. ANEXO I 

 
Para consultar as Bases ou Conjuntos de dados utilizados, dividiu-se por tabela, conforme abaixo. 
Além disso, apresenta-se a respectiva esfera governamental a que pertencem as organizações, 
juntamente com a Pesquisa de Satisfação, cujo parâmetro foi de 1 para Muito Insatisfeito e 5 para 
Muito Satisfeito: 
 

BASE 1 
BASE OU CONJUNTO DE DADOS UTILIZADO ESFERA 

GOVERNAMENTAL  
GRAU DE  

SATISFAÇÃO  
DATASUS Federal 5 
Dados Abertos do CNPJ Federal 5 
A - Importações e Exportações de Etanol Federal 5 
Utilizamos os dados financeiros das escolas públicas. Dados 
como os repasses recebidos e as despesas executadas por 
cada unidade executora. 

Federal 5 

Base de CNPJ Federal 4 
Indicadores IBGE Federal 4 
nao sei Estadual/Distrital 4 
Febraban Federal 4 
OMS Federal 3 
CNPJ Federal 3 
Censo 2010 Federal 3 
Tribunais de Justiça, Processos e Diários Oficiais Estadual/Distrital 3 
Consultas da Situação Cadastral de Pessoa Física e Jurídica na 
Receita Federal, bem como Quadro societário e CNDs. 

Federal 3 

DATASUS - SIA, SIH,,CIHA, SIM, SINASC, CNES, SINAN, 
SISCOLO, SISMAMA, SIOPS 

Federal 2 

CNPJ Federal 2 
FalaBr. Federal 2 
Gastos públicos por exercício/ unidade gestora/ execução / 
orçamento 

Federal 2 

Econômicos Federal 2 
API de compras Governamentais (SIASG e ComprasNet) Federal 2 
CETESB licenciamento Estadual/Distrital 2 
Lista de Projetos do PPI (secretaria de governo) Federal 1 
APIs Comprasnet Federal 1 
Portal da Transparencia Federal 1 
dsfads Federal 
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BASE 2 
BASE OU CONJUNTO DE DADOS UTILIZADO ESFERA 

GOVERNAMENTAL  
GRAU DE  

SATISFAÇÃO  
CEIS Federal 5 
A - Produção de Biocombustíveis - Etanol Federal 5 
Sisagua Federal 4 
CNES Federal 3 

PEP Federal 3 
Tribunais do Trabalho Estadual/Distrital 3 
Base CNPJ - mas informações estão incompletas. Federal 2 
CETESB áreas contaminadas Estadual/Distrital 2 
ANS Federal 1 
Situação das Obras Federais de infraestrutura Federal 1 
Junta Comercial RS - Dados de abertura e fechamento de 
empresas 

Estadual/Distrital 1 

Tribunais de Justiça (TJs) e TRFs. Informações sobre 
processos legais. Consulta a andamentos processuais. 

Estadual/Distrital 1 

Transporte público Federal 1 
Dados abertos Federal 1 

 

BASE 3 
BASE OU CONJUNTO DE DADOS UTILIZADO ESFERA 

GOVERNAMENTAL  
GRAU DE  

SATISFAÇÃO  
SIGTAP Federal 5 
CNEP Federal 5 
A - Importações e Exportações de Petróleo  
https://dados.gov.br/dataset/b-importacoes-e-exportacoes-
de-petroleo 

Federal 5 

ANVISA Federal 4 

Censo escolar Federal 4 
CEIS Federal 3 
Tribunais Federais Federal 3 
Consultas da CGU (Transparência Brasil) Federal 3 
Concessões e Privatizações realizadas até o mês, por modal 
de infraestrutura 

Federal 1 

Assembleia Legislativa - Legislações em Tramitação Estadual/Distrital 1 
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BASE 4 
BASE OU CONJUNTO DE DADOS UTILIZADO ESFERA 

GOVERNAMENTAL  
GRAU DE  

SATISFAÇÃO  
Trabalho escravo Federal 5 
Concessões de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas 
- Financiamento a exportações Federal 5 
Sinan Federal 4 

CNEP Federal 3 
BPS/Anvisa Federal 2 
WEBCOAGULOPATIAS Federal 1 
Paralização de Obras Federais e infraestrutura Federal 1 
Consultas ao IBAMA (áreas embargadas, empresas 
impedidas, CNDs). Federal 1 
Meio ambiente Federal 1 

 

BASE 5 
BASE OU CONJUNTO DE DADOS UTILIZADO ESFERA 

GOVERNAMENTAL  
GRAU DE  

SATISFAÇÃO  
Ibama Federal 5 
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarmetadados/cons
ultarMetadadosSeries.do?method=consultarMetadadosSeri
esInternet&hdOidSerieSelecionada=20659 

Federal 5 

BNMP - Banco Nacional de Monitoramento de Prisões Federal 4 
Sim Federal 4 

Trabalho escravo (Ministério do Trabalho) e PEP (Pessoa 
Politicamente Exposta) 

Federal 2 

RECEITA FEDERAL, REGISTRO CIVIL, CONITEC, MINISTERIO 
DA PREVIDENCIA SOCIAL, 

Federal 1 

Dados diversos do Ministério da Infraestrutura Federal 1 
Despesas Federal 

 

 

Para consultar as bases ou conjuntos de dados indicados na pesquisa como indisponíveis em formato 
aberto, tem-se: 

 

1 - Base ou conjunto de dados de interesse  Quantidade por base 
ou conjunto 

1. Saúde > GÊMEOS <nascidos vivos/mortos/morbidade. 1 
Agentes públicos terceirizados de empresas privadas que estão sendo 
pagas pelo poder público. 

1 
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APIs Comprasnet: são disponibilizadas, mas quebradas. Não servem para 
nada, até o momento. 

1 

Assembléia Legislativa - Base de dados de projetos aprovados, esperando 
sanção, e em tramitação 

1 

Base de dados do CVLI e CPV dos estados 1 
Base unificada de processos judiciais 1 
Bases de Dados da Justiça 1 
BNAFAR 1 
Cadastro propriedades rurais 1 
Central de Informações do Registro Civil CRC 1 
Ceps e endereços 1 
Consultas online dados do Denatran (Status da CNH): i) Condutor por 
CPF com indicadores (ativo e histórico); ii)Informações da CNH 
(vencimento, observações, categoria, pontuação), condutor por CPF 
básica; iv) Descrição de infrações: infração por cpf detalhada (ativo e 
histórico); v) Notificação de multa: infração por renainf detalhada (ativo e 
histórico) 

1 

CPF 1 
Dados de portabilidade numérica 1 
Eu tentei saber quais partidos politicos ou candidatos tem processos em 
andamento, ou pendencia.. e nao ha esta informacao 

1 

FASDF 1 
Ficha Nacional de Registro de Hóspedes – FNRH 1 
Gastos com a transparência não estão no portal da transparência. Total 
geral, por órgão federal, por estado. 

1 

Gestão resíduos sólidos 1 
Gostos públicos com despesas indenizatórios, tais como segurança, 
limpeza e alimentação de unidades hospitalares que usam recurso da 
doente 138 ou 338 para pagamento . De exsmpolo 

1 

Índice do avanço em doenças crônicas 1 
Meio ambiente - cadastro nacional de áreas contaminadas esferas 
municipal, estadual e federal 

1 

nao sei 1 
Numeros da industria 1 
Os dados bancários como extrato e saldo bancário ainda não estão 
disponíveis de forma aberta ou através do certificado digital. 

1 

Quadro de Sócios e Administradores (Nome, número de documento 
CPF/CNPJ, percentual de participação na sociedade) 

1 

SIAFI do Governo Federal 1 
WEBCOAGULOPATIAS 1 
Total Geral 28 

 

2 - Base ou conjunto de dados de interesse  Quantidade por base 
ou conjunto 
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2. EDUCAÇÃO > GÊMEOS < Alunado gemelar. 1 
ANS 1 
base de dados da junta comercial RS de abertura e fechamento de 
empresas por CNAE de forma aberta 

1 

Base de dados da vacinação do Covid dos estados 1 
Base de dados sobre barragens de mineração 1 
Comprasnet 4.0 1 
Consultas online dados do Denatran (veículos): i) Restrições e bloqueios 
(administrativo, judiciária, tributária, financeiro, policial); ii) BIN 
Estadual; iii) Agregados veiculares;  iv) Débitos do veículo (ativo e 
histórico), incluindo IPVA, DPVAT e licenciamento; v) Histórico de 
proprietários do veículo; vi) Comunicação de venda Inspeção veicular 
Leilão e sucata 

1 

consumidor.gov 1 
Currículo lattes 1 
Farmácia popular 1 
Meio ambiente - cadastro nacional de multas e advertências (mensal) 
esferas municipal, estadual e federal 

1 

Pessoas Politicamente Expostas (COAF, CGU) 1 
Registro Civil 1 
Servidores cedidos 1 
Total Geral 14 

 

3 - Base ou conjunto de dados de interesse  Quantidade por base 
ou conjunto  

3. Ass. Social > GÊMEOS < FamiliasNIS. 1 
Ascendentes e descendentes de agentes públicos, servidores, políticos, 
agentes públicos em geral de todos os poderes. 

1 

base de dados sobre produção mineral e exportação de minérios 1 
Base de dados sobre trânsito da cidade do Recife 1 
Certidões de Antecedentes Criminais (Polícia federal e tribunais de 
justiça) 

1 

CNH digital: acesso ao documento digital para apresentação em outras 
"wallets digitais" 

1 

Lista de todos os medicamentos, contendo princípio ativo, marca e forma 
farmacêutica 

1 

Meio ambiente - cadastro nacional de licenciamento ambiental (mensal) - 
esferas municipal, estadual e federal 

1 

PREVIDENCIA SOCIAL 1 
SI-PNI 1 
Total Geral 10 

 

4 - Base ou conjunto de dados de interesse  Quantidade por base 
ou conjunto  
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4. TRE > GÊMEOS < Eleitorado Gêmeos. 1 
base de dados sobre produção nacional e exportação de madeiras 1 
Base de dados sobre saúde dos munícipios 1 
Dados do processo de transferência de propriedade de veículo 1 
IBAMA (dados diversos sobre pessoas e empresas impedidas ou com 
pendências frente ao órgão) 

1 

Lista de medicamentos importados, com registros na Anvisa. 1 
Total Geral 6 

 

5 - Base ou conjunto de dados de interesse  Quantidade por base 
ou conjunto 

5. IBGE > GÊMEOS < PNAD 1 
Consulta unificada de dados de processos através do site do CNJ. 1 
Dados de notas fiscais eletrônicas que hoje são comercializados pelo 
SERPRO 

1 

Total Geral 3 
 
 


