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preferem servir com a bolsa a servirem com a sua pessoa, o Estado já está próximo da sua 
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RESUMO 

 

 

REIS, Rodrigo Xavier dos. A utilização do fenômeno Big Data na Administração 

Pública - A experiência do PENSA na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. 2015. (36) f. 
Pós-Graduação Gestão Pública e Controle Externo – Escola de Contas e Gestão, Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. 

 

 

Esta pesquisa analisou o conceito de Big Data e sua possível utilização por parte da 
Administração Pública, partindo do estudo de uma experiência real existente no Município do 
Rio de Janeiro, através da Equipe Pensa – Sala de Ideias. Esta equipe, de composição 
multidisciplinar, tem como finalidade pesquisar, analisar, avaliar correlações e definir ações 
de impacto a partir do cruzamento dos diferentes bancos de dados disponíveis dentro e fora da 
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, com o objetivo de aprimorar a prestação de serviços 
ao cidadão. Pretendeu, ainda, identificar os desafios e resistências enfrentadas pela Equipe 
Pensa na sua implantação, tanto no que diz respeito à coleta de dados quanto à geração de 
propostas de projetos a partir das informações coletadas. Além disso, buscou sugerir outras 
soluções para que o emprego dos dados disponíveis no contexto de Big Data propiciem uma 
gestão pública mais eficiente, eficaz e efetiva.  

Verificou, assim, a viabilidade do emprego das técnicas de mineração de Big Data na 
geração de projetos públicos e que sua utilização propiciará uma gestão pública mais eficiente 
e eficaz no atendimento das necessidades sociais. 

 

Palavras-chave: Gestão; Administração Pública; Big Data. 
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1 – INTRODUÇÃO 

A administração pública brasileira tem suas raízes no modelo patrimonialista colonial, 

sem a distinção clara entre os bens públicos e os privados. Ao longo do século XX, evoluiu 

para um sistema burocrático, calcada em especial nos princípios da profissionalização, 

hierarquia, impessoalidade e formalismo. Ainda assim, não foi capaz de abandonar as práticas 

clientelistas do modelo anterior, agora aliado ao gigantismo e ineficiência do Estado 

brasileiro. 

Como uma tentativa de modernizar a gestão pública, notadamente a partir de meados 

dos anos 1990, começou a se implantar o sistema gerencial na administração pública. Esse 

sistema está inserido no movimento neoliberal patente na economia mundial da época. 

Preconizava a diminuição do Estado, tentando reforçar seu núcleo estratégico (BRESSER-

PEREIRA, 1998b).  

Ainda que tal sistema também não tenha logrado sucesso, principalmente em eliminar 

do Estado brasileiro as práticas nocivas dos sistemas anteriores, o gerencialismo foi exitoso 

em estabelecer os fundamentos da modernização da máquina estatal, introduzindo as bases do 

que chamamos Governo Eletrônico.  

O conceito de Governo Eletrônico veio com a proposta de dar agilidade e universalizar 

o acesso a serviços, bem como ampliar a transparência das ações governamentais. “Governo 

Eletrônico em sua definição mais restrita diz respeito à instrumentalização de práticas 

governamentais por meio das tecnologias” (RAMINELLI, 2014 p. 2). 

Com o desenvolvimento, no mundo moderno, da informática e, mais especificamente, 

da internet, a produção, armazenamento e acesso de dados tem crescido exponencialmente. A 

utilização desses dados é de fundamental importância para a administração pública, para 

avaliação da eficácia de seus projetos, estabelecimento de objetivos estratégicos, e a 

percepção dos anseios populares. Contudo, a análise tradicional dessa gama de informações, 

com uma visão restrita, estanque, torna-se ineficiente, tendo em vista o gigantesco volume de 

informações disponíveis. 

É inexorável a ampliação da variedade e volume de dados gerados pela sociedade 

tecnológica moderna, em um ritmo de produção cada vez mais rápido, num crescente 

exponencial. Em virtude disso, Taurion (2013) afirma que “dados já começam a ser parte tão 

importante da economia como o trabalho e o capital”. 
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Big Data é um termo popular usado para descrever esse crescimento, a disponibilidade 

e o uso exponencial de informações estruturadas e não estruturadas (TAURION, 2014). As 

tecnologias associadas ao Big Data não apenas suportam a habilidade de coletar grandes 

volumes de dados como também provê a habilidade de compreendê-los e tirar proveito de seu 

valor. 

A análise desse volume de informações é um dos grandes desafios da administração 

pública moderna. Conforme o autor afirma, “como o telescópio nos permitiu compreender o 

universo e o microscópio nos abriu um mundo novo e até então desconhecido dos germes, o 

Big Data vai nos abrir uma nova maneira de sentir o mundo à nossa volta”. Saiu-se de 

modelos mentais baseados na escassez de dados (coletar dados era uma tarefa difícil quando a 

maior parte dos dados não estavam em formato digital, como no ano 2000), para abundância 

de dados. 

Ainda é um cenário imaturo, e existem poucos exemplos de “melhores práticas”. 

Portanto, Taurion (2014) conclui, “é uma iniciativa inovadora para a administração pública, 

com os riscos e claro, as recompensas dos inovadores”. A inércia em compreender esse 

fenômeno poderá ser perigoso, pois, provavelmente até o fim da década, Big Data passará ser 

apenas Just Data. Será o modelo natural de pensar análises de dados.  

Resta descobrir como esse fenômeno possibilitará uma visão integral, completa e, ao 

mesmo tempo, precisa da sociedade, sua estrutura, demandas e reais necessidades. 

A meta de todas as organizações com acesso a grandes volumes de dados deveria ser 

identificar os dados mais relevantes e usá-los na tomada de decisões. É muito importante 

entender que nem todo dado será relevante ou útil. Além disso, cabe perguntar como a 

administração pública poderá fazer uso do Big Data para a definição de programas 

estratégicos e projetos que atendam efetivamente as demandas da sociedade. 

Tais medidas são parte de um cenário mediado pelas novas tecnologias de informação 

e comunicação - TIC - e suas interferências nas estruturas sociais. Isso demonstra que, 

inexoravelmente, as relações humanas ocorrerão em ambientes multimídia, cujos impactos 

ainda não foram completamente analisados (CASTELLS, 2001). 

O conceito de tecnomeritocracia é desenvolvido a partir da ideia de que o 

desenvolvimento científico e tecnológico é elemento decisivo no progresso da humanidade, 

que se relaciona às ideias do Iluminismo, envolvendo a obtenção de conhecimentos 

acadêmicos para o desenvolvimento das redes (CASTELLS, 2001). 
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Ele é uma evolução do já disseminado conceito da meritocracia, focando o domínio 

dos meios digitais como a nova ferramenta de valorização das ações e agentes públicos. 

Com a criação, em 2013, do Pensa – Sala de Ideias, a Prefeitura Municipal do Rio de 

Janeiro procurou justamente aperfeiçoar sua capacidade de analisar criticamente tal volume de 

dados e, assim, gerar um plano estratégico e seus consequentes projetos de forma mais 

adequada às necessidades da cidade. 

Em função disso, esse estudo objetivou analisar a experiência daquele núcleo da 

Prefeitura do Rio de Janeiro, avaliar suas dificuldades em atuar, os resultados de seu trabalho 

e, por fim, verificar as possibilidades de usar o fenômeno Big Data em outras esferas da 

administração pública nacional.  
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2 – METODOLOGIA 

O estudo desenvolvido tem como finalidade ser uma pesquisa descritiva. Como 

explica Silvia Vergara (1998, p. 45), “a pesquisa descritiva expõe característica de 

determinada população ou de determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações 

entre variáveis e definir sua natureza”, com o intuito de, primeiro, conhecer o trabalho 

desenvolvido no Pensa e, a posteriori, caso a conclusão estabeleça essa possibilidade, mostrar 

a viabilidade deste modelo para outras esferas da administração pública. 

Quanto aos fins, a presente pesquisa mescla os conceitos de pesquisa exploratória e 

descritiva. Exploratória em virtude do ineditismo do Projeto Pensa e da característica de 

novidade do conceito de Big Data, para os quais “há pouco conhecimento acumulado e 

sistematizado” (VERGARA, 1998, p. 45). E aplica-se também a pesquisa descritiva, tendo em 

vista que expõe características tanto do Projeto Pensa quanto do conceito de Big Data, como 

ensina Vergara. 

Quanto aos meios de investigação, utiliza-se tanto a pesquisa bibliográfica quanto a 

pesquisa de campo, tendo em vista a necessidade de unir a conceituação teórica à prática da 

Equipe do Projeto Pensa. 

A pesquisa de campo é investigação empírica realizada no local onde ocorre 
ou ocorreu um fenômeno, ou que dispõe de elementos para explica-lo. Pode 
incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação 
participante ou não. (VERGARA, 1998, p. 46) 
 

Desta forma, no presente trabalho, além dos dados bibliográficos escolheu-se ir in loco 

e realizar entrevista para ampliar o conhecimento e os dados sobre o caso.  

O local escolhido é o Pensa. Os critérios utilizados não são probabilísticos, são por 

acessibilidade e tipicidade. O primeiro critério, por acessibilidade, foi o responsável por levar 

o estudo até esse órgão, tendo em vista que o Pensa é o único projeto deste modelo no estado 

do Rio de Janeiro. O segundo, por tipicidade, foi encontrado ao acaso, tendo em vista que, 

durante o trabalho, pôde-se perceber a excelência do Pensa quando comparado aos outros 

projetos que, por analogia, desenvolvem trabalhos próximos, como o caso da Prefeitura de 

São Paulo e do Projeto MobiLab. Se anteriormente não se tinha total conhecimento do 

universo amostral, com a pesquisa, a tipicidade do Pensa (representada pela seleção de 

elementos específicos que justificaria essa escolha) se tornou clara, já que dentre os modelos 

análogos, ele é o único que desenvolve trabalhos em diversas áreas, o que era, de fato, parte 

do objetivo desse estudo: buscar a possibilidade de aplicação em outros órgão da 

administração pública. 
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Por tratar-se também de um estudo de caso, visa-se a ilustrar a viabilidade de 

aplicação das técnicas que integram o objeto de estudo (Equipe Pensa) em outras esferas da 

administração pública. A pesquisa desenvolvida atendeu a esses critérios, por se tratar de uma 

amostra específica e por delimitar, assim, os aspectos relevantes da pesquisa descritiva. 

Segundo Vergara (1998, p. 47), 

estudo de caso é o circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas essas 
como uma pessoa, uma família, um produto, uma empresa, um órgão 
público, uma comunidade, ou mesmo um país. Tem caráter de profundidade 
e detalhamento, pode ou não ser realizado no campo. 
 

Conforme a própria autora ratifica, os tipos de pesquisa não são necessariamente 

excludentes, ao contrário, podem ser complementares. O trabalho em questão optou por esse 

caminho, ao unir as possibilidades do estudo de caso a um modelo de pesquisa de campo e à 

pesquisa bibliográfica. Afinal, é na pesquisa bibliográfica que se fundamentam os princípios 

teóricos e instrumentos analíticos para as possibilidades aplicadas nesse estudo. A vantagem 

de se utilizar metodologias complementares é que assim diminuem-se as possibilidades da 

pesquisa bibliográfica se limitar em si mesma, risco apresentado por Vergara (1998), como 

desafio a ser ultrapassado.  

Com relação à pesquisa de campo, foi usado como método de coleta de dados a 

aplicação de entrevista e de tratamento dos dados coletados a análise do discurso, objetivando 

conhecer os procedimentos de atuação do Pensa – Sala de Ideias.  

Sobre a entrevista e o questionário aplicado, optou-se pelo método focalizado, dada a 

sua não estruturação. Tal opção foi escolhida tendo em vista tanto a cultura organizacional 

quanto a gestão da Equipe Pensa, que segue os mesmos princípios das empresas de tecnologia 

do Vale do Silício, nos Estado Unidos da América (EUA). Desta forma, ao deparar-se com 

respostas livres, pode-se observar o que a equipe considera válido e importante e, assim, 

buscar outros conhecimentos e respostas a partir do questionário proposto. Isso possibilita a 

oportunidade de encontrar dados não previstos, tendo em vista o pouco material produzido 

sobre o objeto escolhido. 

Com relação ao questionário, seu roteiro está apresentado no Apêndice A do presente 

trabalho. Procurou-se abordar questões acerca da rotina de trabalho da Equipe Pensa, os 

desafios e resistências encontradas ao longo de sua atuação e a apresentação de exemplos de 

sucesso de sua atividade. Também procurou-se entender sua interação com os demais órgãos 

da administração do município do Rio de Janeiro e a existência de equipes com atribuições 

semelhantes na administração pública nacional. 
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Considerando a seleção do sujeito que forneceu os dados, cabe explicar que se trata de 

pessoa envolvida diretamente com o projeto. Em função disso, há um envolvimento 

emocional do entrevistado com o próprio objeto de estudo. Desta forma, coube ao 

pesquisador, durante a análise dos dados, estabelecer um distanciamento, sem juízo de valor, a 

fim de salvaguardar os resultados. 

Esperou-se com os dados coletados através da entrevista identificar os métodos de 

atuação do Pensa, a forma como coletam, tratam e utilizam as ferramentas de Big Data, bem 

como os cases de sucesso do objeto do presente estudo. 

O presente trabalho teve como limitação o pequeno espaço amostral da pesquisa, por 

conta de tratar de assunto relativamente recente no campo de conhecimento. Há pouca 

produção acadêmica acerca do tema Big Data, restringindo a pesquisa. Com relação ao objeto 

de estudo de caso, novamente a limitação amostral torna-se preponderante, não só por ser o 

único caso de uso de Big Data no estado do Rio de Janeiro, mas também por ser uma das 

únicas experiências nessa área de atuação no território nacional. 

Concluindo, o presente estudo tem como objetivo geral analisar a real possiblidade da 

aplicação, na administração pública, dos conceitos e técnicas de extração de conhecimento de 

bases de dados para fins de utilização no gerenciamento e formulação de políticas públicas. 

Para alcançar tal objetivo, definiram-se os seguintes objetivos específicos: 

• Realizar revisão bibliográfica acerca dos conceitos de Análise de Dados na 

administração pública; 

• Apontar as possíveis vantagens do uso das técnicas de mineração e tratamento de 

dados para o aperfeiçoamento da administração pública; 

• Verificar a viabilidade de aproveitamento das técnicas de mineração e tratamento 

de dados na geração e acompanhamento de programas e projetos na administração pública; 

• Estudar a experiência da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, através da Equipe 

do Projeto Pensa – Sala de Ideias, para que sirva de modelo para outros órgãos, inclusive de 

outros entes do Poder Público. 

Por fim, objetivou-se responder ao seguinte problema de pesquisa: as ideias e práticas 

utilizadas no Projeto Pensa – Sala de ideias, da Prefeitura do Rio de Janeiro, são aplicáveis a 

outros órgãos, inclusive de outras esferas de governo? 
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3 – REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 – A Evolução da administração pública brasileira 

O Estado Brasileiro tem sua formação fundada no formalismo, em detrimento do 

atendimento às demandas de ordem prática da sociedade. A origem elitista, aliada ao baixo 

nível de letramento da população mais humilde, propiciaram a formação de um Estado 

afastado da população, tecnicista e burocrático, sem preocupação em prestar contas de seus 

atos, muitos dos quais voltados para si próprio ou para os grupos oligárquicos que o 

controlam. 

A administração pública no Brasil, com a evolução do Estado, formatou-se em três 

modelos clássicos de gestão, quais sejam: o patrimonialista, o burocrático e o gerencial.  

A administração patrimonialista, com típico regime autoritário, era marcada pelo 

poder oligárquico. Não havia distinção entre os bens públicos e os particulares. Ainda que tal 

modelo não seja mais adotado oficialmente pelo Estado Brasileiro, seus modos e vícios ainda 

permanecem, sob a forma de corrupção, nepotismo e abuso de poder (DE HOLANDA, 1978).  

A partir da primeira metade do século XX, notadamente após a Revolução de 1930, o 

Brasil passou a adotar o sistema de administração pública burocrática, calcada na 

racionalidade, por meio da criação e cumprimento das leis, como forma de combater a 

corrupção e o nepotismo patrimonialista, orientando-se pelos princípios da profissionalização, 

da ideia de carreira, da hierarquia funcional, da impessoalidade, do formalismo, características 

do poder racional-legal. 

Contudo, com sua excessiva burocratização, o estado brasileiro tornou-se um Leviatã 

Hobbesiano, voltando-se apenas para a otimização dos meios de atuação, na busca incessante 

da obediência à forma, aos procedimentos. Consequentemente, desvirtuou-se, ao longo do 

tempo, da obtenção de resultados, ou seja, de sua missão principal, servir ao interesse público. 

Esse crescimento exacerbado, aliado à globalização da economia mundial, sobretudo a 

partir da década de 1970 é apontado, segundo Bresser-Pereira (1998a, p. 7) como o momento 

em que “o Estado entrou em crise e se transformou na principal causa da redução das taxas de 

crescimento econômico, da elevação das taxas de desemprego e do aumento da taxa de 

inflação que, desde então, ocorreram em todo o mundo”. 

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, percebeu-se um avanço, 

principalmente no fortalecimento dos direitos fundamentais individuais. Contudo, manteve-se 

o alijamento da população em geral ao assuntos da esfera coletiva. A democracia brasileira 
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ainda não foi capaz de responder, positivamente, à eliminação do abismo social e à ampliação 

da participação popular dos rumos da administração pública. 

Com isso, à partir das três últimas décadas do século XX, introduziu-se na 

administração pública brasileira o sistema gerencial de administração, como resposta à 

evolução econômica e social do Estado, diante da globalização e do desenvolvimento 

tecnológico. 

Este modelo de administração pública constitui uma evolução na história da 

administração pública, por enfocar aspectos de eficiência e eficácia, da necessidade de 

redução do custo da máquina pública e aumento da qualidade dos serviços públicos. 

O movimento mais forte para reformar a gestão pública ocorreu em 1995, com o Plano 

Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, o PDRAE, liderado por Luiz Carlos Bresser-

Pereira, então ministro do extinto Ministério da Administração e Reforma do Estado 

(MARE). Essa reforma foi batizada, entre outros nomes, de Reforma Gerencial. Segundo 

Jardim (2011), ela trazia consigo dois aspectos básicos. O primeiro, mais técnico, consistiu na 

adaptação de ferramentas e métodos oriundos, em geral, do mundo corporativo. O segundo 

aspecto foi a fusão, ou adaptação, ao ideário neoliberal. 

Para Bresser-Pereira (1998b), além de se reorganizar o aparelho do Estado e fortalecer 

seu núcleo estratégico, a reforma também deveria transformar o modelo de administração 

pública vigente. Ainda que para seu idealizador esse modelo tivesse um posicionamento 

político liberal-social, hoje, reconhece que, assim como o governo Fernando Henrique 

Cardoso, tal reforma bebia na fonte do neoliberalismo. 

A inserção do sistema gerencial brasileiro no ideário neoliberal está notadamente clara 

através do conceito difundido que promoveu a eficiência do Estado, que significava, 

simplesmente, diminuí-lo. Assim, como afirma Jardim (2011), sucateou-se o Estado, sem que 

isso tivesse se refletido em uma melhora da eficiência. Com isso, as instituições e os 

servidores públicos foram enfraquecidos, estigmatizados, sem que se gerasse o resultado 

esperado. 

Ainda que os objetivos do modelo fossem, sobretudo, o de promover o foco no 

resultado e o foco no cidadão, na prática, isso não ocorreu. De fato, o objetivo primordial do 

neoliberalismo nunca foi o foco no cidadão e sim a redução do Estado, deixando o mercado o 

mais livre possível para jogar segundo suas próprias regras e lógicas. 

Entretanto, não há que se negar que alguns métodos gerencialistas vêm melhorando a 

eficiência do setor público, especialmente no campo econômico-financeiro. 
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Em reação a esse sistema, mais recentemente viu-se surgir o modelo societal de 

administração pública, como afirma Paula (2004), originário da tradição de grupos de 

mobilização social em lutar por seus interesses perante o Estado. Enfatiza a participação 

social e procura estruturar um projeto político que repense o modelo de desenvolvimento 

brasileiro, a estrutura do aparelho de Estado e o paradigma de gestão. Dentro da ótica da 

autora, deve-se buscar meios de proporcionar canais e meios que possibilitem a participação 

popular neste processo. Os conselhos gestores de políticas públicas e o processo do orçamento 

participativo são exemplos de práticas que seguem este modelo. 

Segundo Silveira (2013, p. 1), o conceito de gestão social ainda está em construção. 

Nas palavra do autor:  

A vertente de gestão pública social deriva, no Brasil, dos movimentos sociais 
que mobilizaram o país durante o período ditatorial. Nesse período, a Igreja 
Católica, através das Comunidades Eclesiásticas de Base – CEBs [sic]1, 
promoveu a criação de espaços onde as pessoas eram estimuladas a debater 
sobre questões cotidianas, contribuindo para a formação de lideranças 
populares. 
 

Assim, o autor conclui que o modelo social tem sua gênese no crescente interesse da 

sociedade cível em ser personagem ativo da gestão pública, saindo do papel de meramente 

administrado mas também interferindo na administração. 

O modelo societal veio criticar o modelo gerencial, e um dos pontos principais desta 

crítica é o fato deste ser mais "fechado" à participação popular. O modelo gerencial, no 

tocante à abertura das instituições políticas à participação popular, é participativo no nível do 

discurso, mas centralizador no que se refere ao processo decisório, à organização das 

instituições políticas e à construção de canais que viabilizem a participação popular. 

Contudo, na opinião de Paula (2004), esse modelo ainda não logrou sucesso em 

elaborar de forma mais sistemática alternativas de gestão coerentes com seu projeto político. 

Não conseguiu ainda desenvolver uma estratégia que articule as dimensões econômico 

financeira, institucional-administrativa e sociopolítica da gestão pública. 

É bastante tentador dizer que os modelos se complementam, mas esta análise se 

tornaria reducionista se desconsiderasse o quanto as diferenças entre as origens e os projetos 

políticos repercutiram na forma como estes conduzem a organização e a gestão. Além disso, é 

preciso reconhecer a natureza estrutural-funcionalista da abordagem gerencialista, claramente 

voltada para a estrutura e a eficiência da gestão, em detrimento dos processos políticos 

(PAULA, 2004). Desta forma, temos que, segundo Silveira (2013), a gestão pública brasileira 
                                       
1 O termo correto é Comunidades Eclesiais de Base, de acordo com a Confederação Nacional dos 

Bispos do Brasil – CNBB (www.cnbb.org.br) 
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é um sincretismo entre o gerencial e o societal, com ideologias do modelo social cada vez 

mais presentes. 

 

3.2 - Sociedade da Informação 

No Brasil e no mundo, a sociedade atualmente é conhecida como “Sociedade da 

Informação”, ou até mesmo como “Sociedade do Conhecimento”. As transmissões de dados 

são consideravelmente baratas, e as tecnologias de armazenamentos de dados são muito 

utilizadas nos diversos setores. Embora o termo seja impreciso e de caráter ideológico, a 

expressão visa descrever as novas configurações socioculturais que foram impulsionadas pela 

convergência tecnológica, iniciada nos anos 1970 e consolidada nos anos 1990, entre a 

informática, as telecomunicações e os diversos setores produtivos (CASTELLS, 2002). 

O desenvolvimento de redes de informação, com velocidades de transmissão antes 

nunca imaginadas, com o transporte de grande quantidade de dados, torna a sociedade 

informacional, mesmo que toda e qualquer sociedade se estabeleça por trocas de informações. 

Ela também aparece sob o rótulo de sociedade do conhecimento, cibercultura, sociedade 

digital, entre outros. O que está em jogo é a emergência de tecnologias de base digital e 

telemática e sua interface com a cultura contemporânea (LEMOS, 2002). 

Desta forma, o autor afirma que “sob a perspectiva histórica, mais ampla, a sociedade 

em rede representa uma transformação qualitativa da experiência humana.” Evoluímos de 

uma dependência da natureza para a sua dominação, com a Revolução Industrial. E com o 

novo estágio de evolução cultural, a relação humana não se dará com a natureza e sim com a 

própria humanidade. 

De fato, a renovação da natureza (sua preservação) é uma manifestação cultural. 

Estamos entrando em um modelo genuinamente cultural de interação e organização social. 

Sendo assim, a informação representa o principal insumo de nossa organização social, e o 

fluxo de mensagens, imagens, vídeos entre as diversas redes constituem o encadeamento 

básico de nossa estrutura social (LEMOS, 2002). 

Em função dessa alteração do paradigma dos meios de produção, torna-se imperativa 

uma mudança na gestão desse meio. Como parte da sociedade, a administração pública tem a 

necessidade de saber utilizar os dados que tem a sua disposição, entender como melhorar um 

programa, como cortar gastos, como produzir mais em menos tempo, como evitar o 

desperdício de recursos, como disponibilizar serviços para a uma dada população com 

necessidades específicas de maneira satisfatória (ANDERSON, 2006). 
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A evolução da geração de dados na sociedade digital vem acontecendo de forma muito 

rápida. No ano 2000, apenas poucos dados estavam em formato digital. Hoje, quase a 

integralidade de todos os dados gerados no mundo estão em formato digital.  

Devido à crescente importância da Tecnologia da Informação para a administração 

pública, a governança de TI se tornou essencial para que órgãos e entidades públicos 

cumpram suas missões institucionais. E, consequentemente, a manipulação de forma eficiente 

desse volume de dados (Big Data) é imprescindível para uma administração pública moderna.  

Com o desenvolvimento da informática e, mais especificamente, da internet, no 

mundo moderno, a produção, armazenamento e acesso de dados tem crescido 

exponencialmente. A utilização desses dados é de fundamental importância para a 

administração pública, para avaliação da eficácia de seus projetos, estabelecer objetivos 

estratégicos, e para a percepção dos anseios populares. Contudo, a análise tradicional dessa 

gama de informações, com uma visão restrita, estanque, torna-se ineficiente, tendo em vista o 

gigantesco volume de informações disponíveis (ALECRIM, 2015). 

O grande desafio para a administração pública agora passa a ser inserir-se na era que 

se anuncia, a da hiperconectividade. E o importante não é entender do que trata a internet, 

intranet, extranet e tantos outros nomes que explicam formas diferentes de conectar-se às 

redes digitais, mas sim saber de forma ampla as variações dessa transformação. 

Com os avanços das tecnologias informáticas, atividades como ir ao banco, assistir a 

filmes, fazer compras, acompanhar processos judiciais, estudar à distância e solicitar serviços 

passaram a ser realizadas até mesmo a partir de um prosaico smartphone. A tecnologia alterou 

a noção de tempo, distância e espaço e produziu grandes impactos que afetam a forma com 

que cada um se relaciona, trabalha, produz, comunica-se e se diverte. Desta forma, 

paralelamente ao mundo real, há um mundo representado virtualmente – o denominado 

“ciberespaço” – com código e linguagem próprios, mas que se inter-relaciona – e muito – com 

o mundo real (LEMOS, 2002). 

Continuando, o autor afirma que essa relação de interdependência entre os mundos 

real e virtual é tão forte que torna-se difícil pensar na existência de um sem o outro. A 

administração pública também está cada vez mais imersa nesse mundo, tanto que o uso da 

tecnologia tem permitido a expansão e a melhoria dos serviços oferecidos à sociedade e 

alterado a forma como o governo trabalha e se relaciona com o público. 

Na esfera da União, na década de 1960, foi criado o Serviço Federal de Processamento 

de Dados (Serpro), empresa vinculada ao Ministério da Fazenda, com o objetivo de 
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modernizar e dar agilidade a setores estratégicos da administração pública brasileira. Em 

conjunto com o Serpro, a Secretaria do Tesouro Nacional criou o Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) e o implantou em 1987, com o objetivo 

de integrar os sistemas de programação financeira, de execução orçamentária e de controle 

interno do Poder Executivo. 

Atualmente, a velocidade nas ações públicas é fundamental. Cada vez mais verifica-se 

que o alvo não está fixo, ou seja, é necessário imaginar objetivos futuros em um ambiente não 

controlado para, em seguida, disparar as ações que levem ao maior nível de acertos. A fluidez 

das interações humanas, as demandas sociais, tornam essencial a rapidez na resposta do Poder 

Público (ANDERSON, 2006).  

O Poder Público está, cada vez mais, diante da necessidade de atender demandas 

pontuais. A produção em massa, as políticas de orientação central, têm se mostrado 

ineficientes em atingir parcelas de uma sociedade multifacetada. 

Com a ampliação das redes de conexão, os grupos sociais minoritários têm obtido 

maior capacidade de expor suas necessidades, seus anseios. Existe a demanda para a cultura 

de massa, mas essa não é mais a totalidade da população de um pais, estado ou município. As 

políticas públicas de orientação única estão se esgotando e em seu lugar está surgindo algo 

novo, de alcance mais pontual, respeitando as nuances das sociedades locais. 

Portanto, no pensamento de Anderson (2006), a administração pública deve reaprender 

a dinâmica social e suas consequências na maneira como se organizam as interações nesse 

novo período, em que a centralização torna-se irrelevante e a rapidez é condição sine qua non 

de sobrevivência.  

Dentro desse contexto, o Poder Público só poderá ser eficaz no atendimento de 

demandas cada vez mais capilarizadas se realmente envidar esforços para, através da internet, 

se capacitar para construir um forte relacionamento com o cidadão individual e a sociedade 

como um todo, assim como prover inovadores produtos e serviços. 

As novas plataformas tecnológicas, sua expansão, redução de custo e facilidade de 

acesso contribuíram para o desenvolvimento de um novo modelo de sociedade baseado na 

informação e no conhecimento. Nesse ambiente, as formas de interação entre indivíduos e 

organizações foram transformadas, trazendo novos desafios e oportunidades de atuação para o 

setor público. Um desses desafios consiste em atender à crescente demanda pela utilização de 

novos mecanismos de aproximação entre governo e sociedade, que envolvem não apenas o 
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provimento de dados e informações, mas também a efetiva participação da sociedade nas 

decisões e ações de governo. 

 

3.3 – Governo Eletrônico e Governo Aberto 

Ao perceber a importância dessas plataformas tecnológicas, a administração pública 

passou a adotar o emprego da internet para estreitar sua relação com o cidadão. Segundo 

Chahin (2004), o Governo Eletrônico como movimento mundial começou após o lançamento 

do primeiro browser, que permitia uma navegação fácil pela internet, em 1993. Formalmente, 

a ideia de governo eletrônico foi lançada quando Al Gore, então vice-presidente dos Estados 

Unidos, abriu o primeiro Fórum Mundial de Reinvenção de Governo. Desde então, governos 

de todo o mundo têm investido em novas ferramentas de comunicação a partir das novas 

tecnologias eletrônicas. 

O conceito de Governo Eletrônico veio com a proposta de dar agilidade e universalizar 

o acesso a serviços, bem como ampliar a transparência das ações governamentais. “Governo 

Eletrônico em sua definição mais restrita diz respeito à instrumentalização de práticas 

governamentais por meio das tecnologias” (RAMINELLI, 2014, p. 2).  

Com o tempo, constatou-se que o simples uso de tecnologia, se não acompanhada de 

um verdadeiro diálogo com o cidadão, mostra-se insuficiente para produzir resultados 

efetivos. Assim, despontou o tema Governo Aberto, segundo Raminelli (2014). Embora 

aparentemente moderno, não se trata de um conceito novo. Na verdade, é algo que evolui na 

sociedade desde o século passado, quando nos referimos à capacidade social para exigir o 

direito à informação pública, à responsabilização e à transparência governamental. 

Inicialmente entendido como a disponibilização de informação governamental em domínio 

público, para uso gratuito pela sociedade (AGUNE et al., 2010), atualmente abrange novos 

elementos que vão além da abertura de dados, quais sejam: a transparência, a colaboração e a 

participação social. 

A diferença entre Governo Eletrônico e Governo Aberto não é um detalhe. De forma 

geral, espera-se que o Governo Aberto altere o status quo e o funcionamento da máquina 

administrativa, dando poder aos cidadãos, questionando os limites da democracia 

representativa e criando novos canais de participação e apoio à tomada de decisões, tendo as 

mídias sociais e a internet como plataforma, de acordo com Branco (2014). Assim, diferente 

do Governo Eletrônico, que tem como foco automação de processos e aumento da eficiência 

da máquina pública, ao adotar práticas de Governo Aberto busca-se aumentar a transparência 
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dos atos governamentais, promover acesso à informação pública, incentivar a participação 

social e combater a corrupção, para em última instância estimular o crescimento econômico 

(BRASIL, 2014). 

Os avanços do Governo brasileiro para aumentar a transparência e tornar as 

informações públicas mais acessíveis foram significativos. Nos últimos 10 anos, o país 

construiu sua estrutura de transparência ativa e consolidou mecanismos de participação social. 

Hoje, diversos órgãos federais e estaduais mantêm páginas de transparência, sites para acesso 

à informação, contribuem com atendimento a compromissos para com a OGP2 e realizam 

conferências para discutir temas de interesse da sociedade (NEVES, 2013). Entretanto, ainda 

existem muitos desafios quando se pensa em Governo Aberto no Brasil: são várias as lacunas 

para migrar do modelo em que o cidadão é apenas consumidor de soluções do Governo para 

aquele em que o cidadão atua como parceiro na construção dessas soluções. 

A dificuldade está em disponibilizar informações que sejam do cotidiano e de interesse 

do cidadão. Para fazer com que o cidadão participe, seja expressando sua opinião na 

formulação de políticas ou na participação direta em projetos, é necessário que ele tenha 

acesso a informações específicas sobre o problema que está sendo debatido. 

Enfim, segundo Neves (2013), não basta a informação estar publicada, tem que haver 

uma relação direta entre os dados divulgados e os interesses no cotidiano do cidadão. Só 

assim é possível promover o envolvimento, participação e colaboração no governo, para gerar 

resultados melhores e mais efetivos à sociedade. 

Para um governo ser considerado aberto, ele deve se comprometer com o aumento da 

disponibilidade de informações sobre atividades governamentais, a participação social e o 

aumento ao acesso a novas tecnologias que promovam a transparência e a prestação de contas. 

Em um ambiente em que a velocidade das mudanças e a necessidade de adequação a 

estas é cada vez maior, a análise de informações em grandes bases de dados torna-se 

primordial. E para tanto, é imprescindível o uso de técnicas e ferramentas que tornem a 

atividade de coleta, análise e utilização das informações, mais ágil e confiável. 

LUCAS (2002, p. 13) acredita que 

a transformação da informação em conhecimento pode fazer com que as 
organizações sobrevivam neste mercado globalizado, pois esta 
transformação fornecerá informações que após serem analisadas de forma 
correta possam ser utilizadas para tomada de decisões mais seguras, aliadas a 
adequação da postura estratégica da organização, na qual o conhecimento 
passa a fazer parte, antevendo as mudanças pelas quais a organização há de 
passar em função da competitividade do mercado. 

                                       
2 O Governo Brasileiro é signatário do OGP (Parceria para Governo Aberto) desde sua criação, em 2011. Suas 
ações estão descritas em <http://www.governoaberto.cgu.gov.br/>. 
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3.4 – Big Data 

A partir do crescimento do volume de informações que a humanidade tem 

manipulado, gera-se a necessidade urgente de técnicas e ferramentas que transformem dados 

em conhecimento útil de forma inteligente e automática. A solução para esta necessidade das 

organizações, de obterem conhecimento de grandes volumes de dados, está na utilização de 

técnicas de mineração de dados para extrair as informações implícitas existentes nos Bancos 

de Dados destas organizações. 

Dalfovo (2007) define que a utilização da informação de forma eficaz e eficiente 

torna-se um elemento primordial para o sucesso das organizações, sendo incorporado 

inclusive em seu patrimônio. O saber associado à informação é um dos principais recursos 

estratégicos de que a organização dispõe, requerendo que estas informações estejam 

estruturadas, disponíveis e sejam íntegras. Estas condições se fazem possíveis somente com o 

uso de tecnologias computacionais, comumente designadas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC). 

O grande desafio da administração pública é estruturar e disponibilizar para seus 

gestores as informações geradas por ela mesma e para a Sociedade como um todo. E, ainda, 

que estes utilizem estas informações como recurso estratégico, objetivando o atendimento às 

demandas da sociedade. Essa é a função primordial das ferramentas de Big Data. 

Com relação a utilização de ferramentas corretas para lidar com o volume de dados 

disponível no contexto de Big Data, afirma Taurion (2013) que 

[...] gerenciar um negócio apenas na base de planilhas é manter a empresa 
sob um gerenciamento primitivo. Uma gestão por Excel não atende à 
complexidade e à velocidade que as decisões em um mundo cada vez mais 
complexo exigem. 
 

Big Data é um termo popular usado para descrever esse crescimento, a disponibilidade 

e o uso exponencial de informações estruturadas e não estruturadas. O fenômeno do Big Data 

não apenas suporta a habilidade de coletar grandes volumes de dados como também provê a 

habilidade de compreendê-los e tirar proveito de seu valor. 

A análise desse volume de informações deve ser um dos objetivos da administração 

pública moderna. De acordo com Taurion (2014, p. 1), “como o telescópio nos permitiu 

compreender o universo e o microscópio nos abriu um mundo novo e até então desconhecido 

dos germes, o Big Data vai nos abrir uma nova maneira de sentir o mundo à nossa volta.” 

Sairemos de modelos mentais baseados na escassez de dados (coletar dados era uma tarefa 
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difícil quando a maior parte dos dados não estavam em formato digital, como até o ano 2000), 

para a abundância de dados. 

Temos vivenciado um crescente e massivo emprego de redes sociais online, como 

Facebook, Whatsapp, Youtube, entre outras. O barateamento dos dispositivos móveis de 

conexão possibilitou a grande popularização desses meios de comunicação social, bem como 

a utilização de transações comerciais online, acabando por gerar um amplo espectro de 

conteúdos digitais. Aliado ao crescente uso de computação em nuvem, tem-se gerado 

quantidades incalculáveis de dados. Segundo Taurion (2013, p. 28), “o termo Big Data refere-

se a este conjunto de dados cujo crescimento é exponencial e cuja dimensão está além da 

habilidade das ferramentas típicas de capturar, gerenciar e analisar dados.” 

Ainda é um cenário imaturo, com poucos exemplos de “melhores práticas”. Entretanto 

é uma iniciativa inovadora para a administração pública, com os riscos, e claro, as 

recompensas da inovação. A inércia em compreender esse fenômeno poderá ser perigosa, 

pois, “provavelmente até o fim da década, Big Data passará ser apenas Just Data. Será o 

modelo natural de pensar análises de dados. Neste momento o Big Data se tornará ubíquo nas 

empresas e o termo big deixará de fazer sentido” (TAURION, 2014, p. 82). 

Nas palavras de Alecrim (2015), Big Data pode ser definido “como sendo conjuntos 

de dados extremamente amplos e que, por este motivo, necessitam de ferramentas 

especialmente preparadas para lidar com grandes volumes, de forma que toda e qualquer 

informação nestes meios possa ser encontrada, analisada e aproveitada em tempo hábil.” 

Ainda, Taurion (2013, p. 30) estabelece que: 

Big Data não é apenas um produto de software ou hardware, mas um 
conjunto de tecnologias, processos e práticas que permitem às empresas 
analisarem dados a que antes não tinham acesso e tomar decisões ou mesmo 
gerenciar atividades de forma muita mais eficiente. 
 

Desta forma, Big Data nada mais é que o termo adotado pelo mercado para descrever 

problemas no gerenciamento e processamento de informações extremas, as quais excedem a 

capacidade das tecnologias de informações tradicionais ao longo de uma ou várias dimensões. 

Neste diapasão, Taurion (2013) afirma que Big Data, simplificadamente, é a soma de 

volume e variedade de dados, com velocidade de processamento e confirmação da veracidade 

desses dados, resultando valor, através da geração de projetos que agreguem valor à empresa 

ou à sociedade. 

O autor emprega o termo volume, tendo em vista que atualmente “geramos petabytes 

de dados a cada dia. E estima-se que este volume dobre a cada dezoito meses”. A expressão 
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variedade faz parte deste conceito, tendo em vista que os dados originam-se de sistemas 

estruturados (ainda em menor quantidade) e não estruturados (a quase totalidade), gerados por 

e-mails, redes sociais (Facebook, Twitter, YouTube e outras), documentos eletrônicos, 

apresentações, mensagens instantâneas, sensores, etiquetas RFID, câmeras de vídeo e quantas 

novas mídias e plataformas surgirem. 

A importância da variedade de dados reside na possibilidade de fazer análises 

preditivas mais eficientes, tendo em vista que “com diversas fontes de dados 

aparentemente sem relações, podemos derivar informações extremamente importantes” 

(TAURION, 2013, p. 30) 

Esse volume e variedade de dados necessita ser processado com velocidade, por conta 

da cada vez maior exigência da sociedade no atendimento de demandas em tempo real, ou em 

curtíssimo prazo. E, obviamente, é de capital importância que esses dados coletados tenham 

sua veracidade atestada, sob o risco de todo um planejamento ou projeto ser calcado em 

fontes incorretas ou imprecisas, levando-o ao insucesso ou até mesmo gerando graves 

prejuízos de avaliação. 

Dessa adição, como dito anteriormente, gerar-se-ão projetos, programas, que irão 

agregar valor às empresas, e, no caso da administração pública, retorno através do 

atendimentos das necessidades da população, visando ao bem comum. 

A simples disponibilização de muito mais dados, antes inacessíveis, possibilita que o 

setor público, por exemplo, cruze informações antes isoladas em silos departamentais, abrindo 

novas oportunidades de integração e melhoria da gestão das cidades e órgãos.  

O uso otimizado das informações e tecnologias de Big Data é o que há de comum nas 

soluções desenhadas para tornarem as cidades mais inteligentes, com mais segurança e melhor 

mobilidade urbana. As cidades que obtêm sucesso usam intensamente o conceito de cidades 

inteligentes, como Singapura com seu tráfego inteligente ou Nova Iorque com seu sistema de 

suporte à Polícia ou Crime Information Warehouse
3
 (TAURION, 2013). 

Há alguns anos que setores de Tecnologia da Informação vêm fazendo uso de 

aplicações de Data Mining e Business Intelligence, por exemplo, para tratar justamente de 

análise de dados, tomadas de decisões e outros aspectos relacionados ao negócio. Contudo, “a 

proposta de uma solução de Big Data é a de oferecer uma abordagem ampla no tratamento do 

aspecto cada vez mais "caótico" dos dados para tornar as referidas aplicações e todas as outras 

                                       
3 Disponível em <ftp://ftp.software.ibm.com/software/solutions/pdfs/ODB-0144-01F.pdf>. Acesso em 
11/07/2015 
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mais eficientes e precisas. Para tanto, o conceito considera não somente grandes quantidades 

de dados, a velocidade de análise e a disponibilização destes, como também a relação com e 

entre os volumes” (ALECRIM, 2015, p. 1). 

Com relação a esse crescimento exponencial da geração de dados pela humanidade, 

Taurion (2013, p. 29) afirma que:  

[...] cerca de 90% dos dados que existem hoje foram criados nos últimos dois 
anos. Em resumo, estamos diante de uma verdadeira avalanche de 
informações. A própria disseminação de novos meios de divulgação de 
informações como fotos e vídeos contribui para o crescimento do volume de 
dados. Um único segundo de um vídeo em alta-definição ocupa duas mil 
vezes mais bytes que o requerido para armazenar uma página de texto. A 
velocidade com que o mundo torna-se digital é assustadora. Em 2000, 
apenas 25% dos dados do mundo estavam armazenados em formato digital e 
em 2007 já eram 94%. Hoje deve estar bem próximo dos 99,9%. 
 

O crescimento no volume e variedade de dados é imenso e a velocidade de geração de 

novos dados está se acelerando rapidamente. Dados já começam a ser parte tão importante da 

economia como trabalho e capital. Claro que a tecnologia ainda tem muito que evoluir, 

principalmente no tocante a maiores facilidades de manuseio de dados não estruturados e a 

novas formas de visualização. 

Entretanto, a massificação de dados ainda enfrenta obstáculos. O maior deles seria a 

privacidade, ou seja, a ameaça à privacidade representada pelo aumento de armazenamento e 

integração de informações pessoalmente identificáveis. Outro problema é a escassez de 

profissionais, que terão de se adaptar a tal tecnologia. Por essa razão, é de suma importância 

que a administração pública venha, o quanto antes, se preparar quanto às questões legais, 

tecnológicas e humanas para estar apta a fazer uso dessas novas ferramentas. 

Acerca da atualidade do fenômeno Big Data, nas palavras Taurion (2013, p. 32), 

temos que:  

[...] Big Data não é teoria ou futurologia. Geramos um imenso volume de 
dados a cada dia e análises de padrões e correlações nesta massa de dados 
podem produzir informações valiosíssimas em todos os setores da sociedade 
humana, de governos buscando entender demandas da população a empresas 
buscando se posicionar mais competitivamente no mercado. 

Big Data não é apenas comprar pacotes de tecnologia, mas uma nova 
maneira de explorar o imenso volume de dados que circula dentro e fora das 
empresas. Big Data embute transformações em processos de gestão, fontes 
de dados, infraestrutura de tecnologia, capacitações e mesmo mudanças 
organizacionais na administração pública. 
 

A primeira fase de um processo de Big Data é a coleta de dados. Como já afirmado 

anteriormente, volume e variedade são suas caraterísticas. E quando refere-se à coleta de 

dados, abrange-se sistemas transacionais, comentários que circulam nas mídias sociais, 
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sensores que medem o fluxo de veículos nas estradas, em câmeras de vigilância nas ruas, 

fluxo de passageiros nos diversos modais de uma metrópole, número de atendimentos 

médicos na unidades hospitalares e ambulatoriais, volume de consumo de diversos produtos 

ou medicamentos, entre inúmeros outros. 

Mas, coletar dados é apenas a primeira etapa. O posterior trabalho de limpeza e 

formatação também é necessário. Além disso é de suma importância validar os dados 

coletados. Erros e dados incompletos ou inconsistentes devem ser eliminados para não 

contaminar as futuras análises.  

Superadas estas etapas, passa-se à integração e agregação dos dados obtidos das mais 

diversas fontes. Depois desta integração tem-se então a fase mais notada que é a analítica, 

realizada por meio da análise e interpretação dos resultados. “É um desafio e tanto, pois 

terabytes de dados já existem e estão armazenados. A questão é “que perguntas fazer para 

chegarmos à identificação de padrões e correlações que podem gerar valor para o negócio?” 

(TAURION, 2013, p. 32). 

A utilização das ferramentas de Big Data irá gerar uma série de impactos na 

administração pública. Teremos uma maior transparências dos atos estatais, uma vez que a 

mera exposição de dados, antes inacessíveis, permitirá o cruzamento dessas informações, 

anteriormente estanques nas várias esferas e órgãos governamentais. Assim, serão abertas 

novas oportunidades de integração e aperfeiçoamento da gestão pública (TAURION, 2013). 

Ainda, teremos uma segmentação mais precisa da população, uma vez que será 

possível a individualização das demandas sociais, conforme já apontado por Anderson (2006). 

Assim, as políticas públicas poderão atender não só as necessidades de massa, mas também as 

demandas de nichos da sociedade. 

Outro impacto estará no maior potencial de análises preditivas. Segundo Taurion 

(2013, p. 35), “diversos projetos foram desenvolvidos usando-se informações coletadas de 

mídias sociais como Twitter e Google.” Através da análise de padrões será possível antever 

tendências de fenômenos naturais, demandas sociais bem como seus impactos. Isso se dá em 

virtude do imenso volume de dados que ampliam, consequentemente, o espaço amostral das 

análises estatísticas. 

E, com o aprimoramento da aplicação das técnicas de data mining, será possível a 

substituição e/ou complementação das decisões humanas por meio de algoritmos 

automatizados (TAURION, 2013). Com a geração de algoritmos de processamento mais 

refinados, sofisticados, amparados em cada vez maiores massas de dados, será possível a 
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automatização de diversas funções, como gerenciamento de processos, de tráfego nas ruas, 

abastecimento de hospitais e escolas com matérias de consumo. Segundo o autor, para chegar 

a um sistema inteligente de automação é necessário “um processo de evolução gradual, que 

passa pelo próprio nível de maturidade dos modelos de governança e gestão [...] das cidades.”  

Por fim, nas palavras do autor, “[...] creio que Big Data está hoje onde a internet 

estava em 1995, ou seja, quando começou a onda da Web e as primeiras iniciativas de 

comércio eletrônico surgiram.” 
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4 – ESTUDO DE CASO – PENSA SALA DE IDEIAS 

4.1 – Histórico do Pensa – Sala de Ideias 

A meta de todas as organizações com acesso a grandes volumes de dados deveria ser 

identificar os dados mais relevantes e usá-los na tomada de decisões. É muito importante 

entender que nem todo dado será relevante ou útil. Além disso, cabe perguntar como a 

administração pública poderá fazer uso do Big Data para a definição de programas 

estratégicos e projetos que atendam efetivamente às demandas da sociedade. 

Tais medidas são parte de um cenário mediado pelas novas tecnologias de informação 

e comunicação (TIC) e suas interferências nas estruturas sociais. Isso demonstra que a 

humanidade irá, inexoravelmente, intensificar o uso dos ambientes multimídia para 

estabelecer suas relações e, segundo o pensamento de Castells (2000), as consequências desse 

movimento ainda deverão ser avaliadas. 

Com a criação, em 2013, do Pensa – Sala de Ideias, a Prefeitura Municipal do Rio de 

Janeiro procurou justamente aperfeiçoar sua capacidade de analisar criticamente tal volume de 

dados e, assim, gerar um plano estratégico e seus consequentes projetos de forma mais 

adequada às necessidades da cidade. 

Uma administração municipal possui uma grande gama de serviços prestados, o que 

gera um grande volume de dados, muitos deles não estruturados, tratados ou 

compartimentalizados por seus diferentes órgãos. Dada essa complexidade dos problemas e 

análises a serem realizados e, considerando um novo modelo de gestão de alto desempenho, a 

Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, através do Decreto nº 37.125, de 3 de junho de 2013, 

criou a área de Big Data: Pensa - Sala de Ideias. 

Alocada dentro da Secretaria Municipal da Casa Civil, ela tem como finalidade 

pesquisar, analisar, avaliar correlações e definir ações de impacto a partir do cruzamento dos 

diferentes bancos de dados disponíveis dentro e fora da Prefeitura, com o objetivo de 

aprimorar a prestação de serviços ao cidadão. 

Funcionando fisicamente em uma sala especial no pioneiro Centro de Operações da 

Prefeitura (COR), ela é composta por uma equipe multidisciplinar de profissionais oriundos 

de diversas áreas técnicas em sua formação, com titulação de mestrado e/ou doutorado,  

As competências da equipe Pensa - Sala de Ideias estão elencadas no Art. 3º do 

Decreto Municipal nº 37.125/13: 
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Art. 3º - [...] 

I - Entender os serviços prestados pela Prefeitura bem como seus desafios; 

II - Trabalhar com a ampla base de dados da Prefeitura, estruturados ou não, 
oriundos dos diversos órgãos municipais; 

III - Dar suporte de análise de dados aos times dos diferentes órgãos na 
busca de novas soluções; 

IV - Apontar possíveis soluções aos gestores da prefeitura para problemas; 

V - Definir e implementar planos de ação, estruturais e tecnológicos, para ser 
reconhecido como área de vanguarda em BIG DATA; [...] (MUNICÍPIO DO 
RIO DE JANEIRO, 2013, p. 1) 

 

4.2 – Resultados da Pesquisa Empírica 

O questionário tem seu roteiro apresentado no Apenso do presente trabalho. 

Procurando questões acerca da rotina de trabalho da Equipe Pensa, os desafios e resistências 

encontrados ao longo de sua atuação, esperou-se obter informações acerca de sua interação 

com os demais órgãos da administração do município do Rio de Janeiro e a existência de 

equipes com atribuições semelhantes na administração pública. 

Esperou-se ainda, com os dados coletados através da entrevista identificar os métodos 

de atuação do Pensa, a forma como coletam, tratam e utilizam as ferramentas de Big Data, 

bem como os casos de sucesso do objeto do presente estudo. 

Em resposta à primeira pergunta, acerca da estruturação da equipe, o respondente ao 

questionário afirmou que a mesma ocorre de forma segmentada, com cada membro atuando 

dentro de sua expertise, na organização dos bancos de dados e websites, análises estatísticas e 

modelos de previsão, escrapeamento de dados 4 e visualizações geográficas. Ainda assim, 

essas atribuições não são estanques, com todos os membros sendo capazes de operar nos 

diversos ramos de atuação do Pensa. Isso se dá pela vontade de imprimir maior celeridade à 

atuação da equipe como um todo, como compensação ao seu reduzido tamanho. 

A captação de dados, em resposta à segunda pergunta, ocorre, na maioria dos casos, 

com o recebimento dos dados em diversas mídias e linguagens distintas. Desta forma, 

inicialmente, a grande dificuldade encontrada é tratá-los e ajustá-los a uma linguagem única, 

com uma estruturação padronizada. 

A terceira questão diz respeito às fontes dos dados utilizados pelo Pensa. Para a 

composição de seu banco de dados, a equipe faz uso dos dados disponíveis no meio privado, 

como os disponibilizados pelo Waze, Twiter e mídia em geral. Mas, prioritariamente, são 

utilizados os de origem pública e os dados open source, colaborativos, em detrimento aos de 

                                       
4 Exclusão de dados irrelevantes para a elaboração de uma determinada análise. 
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origem proprietária. Essa decisão foi tomada para priorizar o baixo custo e uma política de 

independência. Esse critério é o norteador para o atendimento à quarta pergunta. 

Nessa questão, foi apontado que o custo de aquisição de dados privados é um grande 

entrave. Como exemplo, houve o interesse da equipe Pensa em monitorar a circulação de 

ciclistas no município, a fim de orientar a construção de novas ciclovias. Para tanto, 

pretendeu-se utilizar os dados disponíveis pelo aplicativo Strava
5. Contudo, o valor cobrado 

para a disponibilização desses dados tornou-se proibitivo. Em função disso, foi criado um 

projeto para o desenvolvimento de um aplicativo semelhante, voltado para o ciclista carioca e, 

assim, possibilitar a criação de um novo volume de dados. 

Apesar disso, o uso de dados não governamentais, até então ignorados pela 

administração pública municipal, é prática usual. Essa decisão visa a obter dados mais 

atualizados que os da própria administração, como foi o caso do mapeamento do escoamento 

do trânsito. 

Na situação apontada, os mapas do Poder Público não informavam os sentidos de suas 

ruas, o que foi solucionado com a utilização do aplicativo Open Street Maps
6. Inclusive, a 

equipe considera alguns dados não governamentais mais confiáveis que os da administração 

pública. 

Respondendo ao quinto item do questionário, quando da criação do Pensa, a 

administração superior municipal determinou a disponibilização, em todas as esferas, dos 

dados municipais para alimentar os bancos de dados do projeto. Contudo, a aquisição desses 

dados ainda é problemática, mais por conta de dificuldades técnicas que por resistências 

institucionais. Esse problema reside na incipiente cultura de geração de dados na 

administração pública. Deve-se observar que não é proposta do Pensa ser o responsável pela 

geração de dados, em função da enormidade de tal tarefa, sendo proibitiva a concentração em 

um único órgão. Sua função é desenvolver meios de absorver esses dados, tratá-los e, a partir 

de seus cruzamentos, gerar propostas de soluções para a gestão municipal. 

Segundo a Equipe Pensa, ainda falta a consolidação de uma cultura de geração de 

dados para que essa atividade ocorra com habitualidade, naturalmente, na administração 

pública. 

                                       
5 Disponível em <https://www.strava.com>. Acesso em 11/08/2015 
6 Disponível em <www.openstreetmap.org>. Acesso em 11/08/2015 
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Como forma de recrutar as secretarias municipais para o projeto Pensa, a 

administração municipal passou a estabelecer metas conjuntas. Desta forma, as secretarias 

passaram a ter metas a serem alcançadas em conjunto com o trabalho do Pensa. 

Como quase sempre a atuação do Pensa está alinhada com os interesses das secretarias 

municipais, essa colaboração passou a ocorrer de forma mais fluida, com reuniões periódicas. 

Além disso, a equipe do Pensa passou a perceber uma maior facilidade em implementar os 

painéis de sua iniciativa, com uma crescente receptividade das secretarias municipais em 

relação a esses projetos. 

De qualquer forma, em muitas ocasiões, ainda é necessária uma intervenção da 

autoridade superior para uma colaboração mais estreita. Isso se dá justamente por sua gênese 

ter sido de iniciativa da própria administração superior, sem a participação de outras 

secretarias. Mas, ao mesmo tempo, tem-se o sentimento de que se fosse adotado um processo 

de criação bottom-up, talvez não existisse o Pensa. Além disso, essa prerrogativa superior 

permitiu ao Pensa que impusesse essa colaboração, quando a resistência encontrada para o 

fornecimento de dados fosse demasiada. 

Com relação à sexta questão, os dados armazenados pela equipe Pensa passam por um 

processo inicial de coleta, onde é verificada a viabilidade de captação das informações neles 

contidos (arquivos cujos dados contidos estão em mídias que impossibilitam sua leitura por 

meios de processamento, como arquivos de imagem, são descartados).  

A segunda fase é o tratamento dos dados. Nesse momento, os dados são convertidos 

para os padrões de linguagem dos bancos de dados do Pensa, a fim de unificá-los e permitir 

que as informações possam ser cruzadas com as de outras fontes. 

De posse dos dados em condições de uso, são gerados painéis com a interpretação, 

pelos membros da equipe Pensa, das informações neles contidas ou criados workloads
7 para o 

acompanhamento e evolução desses dados. 

A partir daí, são verificadas as possibilidades de emprego dessas informações dentro 

das áreas de interesse das secretarias municipais. 

Como exemplo de trabalhos gerados pelo Pensa, atendendo à sétima questão, temos a 

avaliação feita sobre a incidência persistente de casos de Dengue em algumas áreas do 

município, apesar da ação da Secretaria de Saúde. 

                                       
7 Envio de trabalhos a serem processados em um ambiente computacional na nuvem de processamento, 

ou seja, o trabalho a ser desenvolvido será realizado nos processadores na internet e o trabalho pronto 
direcionado ao dispositivo de saída do solicitante. Disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Workload>. 
Acesso em 11/08/2015 
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Ao sobrepor o mapa de incidência de Dengue com o mapa de distribuição das escolas 

municipais, foi verificado que algumas unidades escolares poderiam ser focos de infestação 

do mosquito Aedes Aegypti. Como as escolas ficavam fechadas nos períodos de férias 

escolares, com equipes mínimas de manutenção, o mosquito vetor da Dengue encontrava 

nesses locais as condições ideais para sua reprodução. Além disso, essas férias ocorrem 

justamente no período de verão, com chuvas mais abundantes e maior acúmulo de água 

parada. 

Assim, em ação conjunta das Secretarias de Saúde e de Educação, intensificaram-se as 

rotinas de eliminação de focos do mosquito Aedes Aegypti nas escolas municipais e, de fato, 

houve uma redução de casos de Dengue nos locais ao redor. 

Outro caso de interação de dados foi o de remapeamento das rotas dos Guardas 

Municipais e localização de radares no município. Nesse caso, foram utilizados os dados de 

registro de acidentes, localizando-os no mapa da cidade, bem como seus horários de 

ocorrência; as rotas de ronda da Guarda Municipal; a localização dos radares de velocidade e 

de avanço de sinal; além das reclamações de cidadãos, através da Central Telefônica 1746. 

Ao confrontar essas informações, foi possível verificar que boa parte dos acidentes 

ocorriam em alguns locais e horários específicos, normalmente após a passagem pela 

fiscalização dos radares, e em horários de deslocamento das patrulhas da Guarda Municipal. 

Desta forma, foi possível implementar pequenas mudanças nos horários e trajetos das rotas 

dos Guardas Municipais e perceber a consequente redução de acidentes nos locais 

anteriormente apontados. 

A oitava pergunta aborda a forma como são gerados os projetos do Pensa. Essa gênese 

ocorre tanto por demandas da Prefeitura do município do Rio de Janeiro, como o caso da 

avaliação do volume de mortalidade infantil no município, quanto por iniciativa da própria 

equipe, como foi o caso do monitoramento pelos equipamentos de Global Positioning System 

(GPS) dos ônibus municipais. 

No caso da mortalidade infantil, no início do ano de 2015, ao verificar suas metas, a 

Secretaria Municipal de Saúde confirmou que a essa taxa ainda não havia reduzido para o 

patamar almejado. Por conta disso, a Secretaria de Saúde contatou o Pensa para entender o 

que estava acontecendo. Fizeram uso de dados do IBGE, confrontando com o mapa de 

saneamento básico do município. 

Para o monitoramento dos ônibus, a principal fonte foi o sistema de monitoramento do 

estado do Rio de Janeiro para o controle do Bilhete Único. Deve-se observar que esses dados 



35 
 

ainda não estavam estruturados, tendo sido necessário seu tratamento prévio para se 

adequarem ao padrão adotado pelo Pensa. 

Foi montado um website interno (workload) para levantar quantos ônibus circulavam 

por linha, se estavam de acordo com os horários estabelecidos nos contratos de permissão. 

Além disso, esse controle permitiu efetuar uma melhor visualização do fluxo de coletivos por 

região e horário. 

A Secretaria Municipal de Transportes não possuía essa informação e tampouco 

vislumbrava a possibilidade de efetuar tal controle. Por fim, em virtude de ainda não 

possuírem os dados de uso do Bilhete Único, o Pensa ainda não é capaz de avaliar a 

quantidade da população impactada por cada linha e horário. 

Com relação ao engajamento dos órgãos e servidores municipais em contribuir para 

projeto Pensa (nona pergunta), a equipe não vislumbra a percepção, por parte de todo o 

serviço público municipal, de que esse hábito irá gerar benefícios contundentes, de que é 

possível a utilização dos dados disponíveis, não sendo meramente arquivos inertes. Ainda não 

foi percebido pela maioria dos servidores municipais que, ao analisar grandes volumes de 

informações brutas em suas redes, é possível encontrar soluções para alguns dos mais 

prementes e complicados problemas. 

Ainda assim, é notável a ampliação da adesões a essa cultura, denotando uma 

modificação na mentalidade do serviço público. Como prova disso, alguns setores vêm, 

espontaneamente, procurar o Pensa para auxiliá-los em suas competências, segundo relato do 

respondente ao questionário. 

A décima pergunta foi respondida, em parte, na quarta questão. Em adição, outro 

entrave percebido é o tamanho da equipe, composta de apenas 6 membros (um advogado, um 

engenheiro mecânico, um cientista da computação, um engenheiro ambiental, um físico e um 

arquiteto). Desta forma, há uma óbvia limitação quanto ao volume de trabalho e projetos que 

podem ser gerados, face à crescente demanda dos órgãos da administração municipal. 

Entendem os membros do Pensa que o ideal seria a equipe estar presente em todas as 

secretarias, administrando localmente os dados gerados e ampliando, assim, a rede de atuação. 

Não há interação direta entre o Pensa e a população, respondendo à décima primeira 

questão, mas há a captação de demandas, principalmente via Central Telefônica 1746. E, 

paralelamente a isso, está sendo gerado um projeto de criação de um website que permitirá 

essa interação. Desta forma, a atuação do Pensa limita-se ao público interno, através de 

workloads gerados para cada demanda específica. 
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Respondendo à décima segunda pergunta, tem-se que a forma de atuação do Pensa 

ainda é um ramo recente na administração pública. O uso de ferramentas de Big Data pelo 

setor público é inovador, não só no Brasil, mas também no restante do mundo. 

As cidades de Nova Iorque, Singapura, Paris e Londres criaram equipes que fazem uso 

dessas ferramentas. Mas, à exceção do Gabinete de Planejamento Político e Estratégico de 

Nova Iorque, são experiências mais recentes que a iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro. 

Contudo, essas cidades possuem uma vantagem sobre a atuação do Pensa, que é a existência 

nesses países de uma cultura de geração de dados mais amadurecida que a nacional. Desta 

forma, a grande dificuldade encontrada pela equipe Pensa é justamente a coleta de dados, 

praticamente inexistente para suas congêneres. Com isso, diferentemente da equipe carioca, 

os escritórios de Big Data em países desenvolvidos não são tão isolados de suas estruturas 

administrativas quanto os nossos. 

No Brasil, as experiências focam em soluções de mobilidade, sem a formação de 

equipes permanentes, voltadas assim a atender demandas pontuais. É justamente o caso do 

MobiLab, na cidade de São Paulo. Trata-se de uma parceria ente a Companhia de Engenharia 

de Tráfego de São Paulo (CET-SP) e a Universidade de São Paulo (USP) para a geração de 

soluções de mobilidade urbana, mediante encomenda e recrutamento de equipes provisórias, 

que se desfazem quando da entrega do produto. 

Desta comparação, pode-se perceber que o Pensa, que nasceu de uma demanda de 

melhora da mobilidade urbana, evoluiu em seu campo de ação. Aplicando as suas técnicas de 

uso de Big Data, conseguiu empregar essas ferramentas em outras áreas de atuação do 

governo municipal. Por conta disso, sua operação encontra-se em patamar superior a outras 

iniciativas de gestão municipal, não só nacionais, as quais ainda têm a gestão de mobilidade 

como foco único. 

Em função dessa inovação, o trabalho gerado pelo Pensa e outras equipes de atuação 

semelhantes vem atraindo o interesse da iniciativa privada. Esse interesse se dá não somente 

pelos dados acumulados, mas por perceberem um nicho de mercado pouco explorado, que é o 

emprego das ferramentas de Big Data para o planejamento de Políticas Públicas. 

É o caso do Google Sidewalk Labs
8 e da atuação da Bloomberg Foundation

9, ambas 

visando a fornecer às administrações municipais soluções de gestão municipal, principalmente 

no que diz respeito ao controle de tráfego, através do emprego de ferramentas de análise de 

dados e de Big Data.  

                                       
8 Disponível em <www.sidewalk.com>. Acesso em 11/08/2015 
9 Disponível em <www.bloomberg.org>. Acesso em 11/08/2015 
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5 – CONCLUSÃO 

A administração pública brasileira passou, ao longo do século XX e início do atual, 

por uma série de mudanças de paradigmas. Do modelo patrimonialista, passou ao burocrático, 

formal e enrijecido e, atualmente convive com o embate entre os modelos gerencialista e de 

gestão social, ainda com forte influência da burocracia weberiana. 

A transição entre os modelos administrativos ainda não se concretizou, permanecendo 

características de cada um dos modelos. Os esforços empreendidos através da reforma 

administrativa não foram suficientes para a consolidação do modelo gerencialista na 

administração pública brasileira. Com isso, características do gerencialismo, da administração 

burocrática e resquícios do patrimonialismo e práticas clientelistas coexistem na realidade 

administrativa atual, fato esse apontado por diversos autores e corroborado por Carvalho 

(2011). 

Contudo, com a crescente utilização dos meios de tecnologia da informação na gestão 

pública, esses erros e práticas arcaicas vêm sendo cada vez mais expostos e repudiados pela 

sociedade civil. Entretanto, o Estado brasileiro ainda convive com tais práticas, que mantêm a 

administração pública nacional afastada dos anseios da sociedade brasileira.  

Em virtude da cada vez mais exposta corrupção estatal, a pressão popular em controlar 

os atos do Estado brasileiro vem se intensificando. Desta forma, a sociedade brasileira passou 

a se organizar e, em consequência, exigir uma maior transparência e accountability na gestão 

da res publica. 

A iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro, com a criação do Pensa - Sala de Ideias, 

pode ser vista como uma ponta de lança para a geração de uma série de empreendimentos que 

visem a prover a administração pública de uma atuação mais eficiente, eficaz e efetiva. Desta 

forma, ela fica inserida no conceito de uma administração pública moderna e transparente, 

capacitada a perceber e atender às demandas da sociedade carioca, respeitando as 

individualidades locais. 

Percebeu-se a evolução da atuação da Equipe Pensa ao longo de seus dois anos de 

existência. Inicialmente criada para atender aos problemas de gestão de mobilidade urbana no 

município do Rio de Janeiro, rapidamente passou a empregar as ferramentas de tratamento de 

dados para outras esferas de atuação da administração. Atualmente, possui projetos nas áreas 

de gestão de consumo de água, pagamento de IPTU, saúde pública, cultura, urbanização e, 

obviamente, mobilidade urbana. 
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Ainda que tenha vivenciado resistências institucionais para a execução de suas 

atividades, através dos resultados apresentados, a equipe Pensa vem obtendo sucesso em 

modificar a mentalidade do serviço público municipal. Ao longo de deus dois anos de 

atuação, suas experiências positivas têm logrado sucesso em fazer perceber a importância do 

uso das ferramentas de Big Data para entrelaçar os diversos dados que a Prefeitura do Rio de 

Janeiro tem a sua disposição. 

Contudo, a falta de uma cultura mais robusta de geração permanente de dados ainda 

tem sido o grande empecilho encontrado pelo Pensa. Essa falta de cultura extrapola a mera 

ausência de registro. Ela está presente também na geração dos dados, os quais são 

armazenados em mídias que impossibilitam uma efetiva coleta e, mais grave, uma análise 

crítica das informações nelas contidas. 

O gigantesco volume de informações disponíveis atualmente, geradas muitas vezes em 

tempo real, levou à necessidade de criar-se centros de operações para as modernas regiões 

metropolitanas. Estes centros podem ter uma função específica, como as operações de 

trânsito, ou como defende Taurion (2013), com atribuições mais amplas, com uma visão 

holística, cross-domain, das informações de uma dada cidade. Esse é o caso da iniciativa da 

Prefeitura do Rio de Janeiro, com o Pensa - Sala de Ideias. 

Dessa experiência pioneira no Brasil e de seus sucessos, apesar das dificuldades 

apontadas, pode-se ter uma dimensão das potencialidades do uso de forma racional e eficiente 

das aplicações de análise de dados e Big Data na administração pública. Extrapolando as 

demandas iniciais de gestão da mobilidade urbana, o Pensa foi capaz de apresentar a real 

dimensão da gama de possibilidades de uso dessa ferramenta. 

Ainda, as aplicações de análise de dados e Big Data também podem ser peça 

fundamental na atividade de controle da própria administração pública. Não se deve olvidar o 

fato de que a mera existência e a disponibilidade de grandes volumes de dados de interesse 

para o controle não afiançam o sucesso em garantir a obtenção de indícios e provas relativas 

aos atos ilícitos cometidos contra o erário. Indo ao encontro das ideias de Balaniuk (2010), a 

questão primordial é munir os analistas de instrumentos capazes de lidar com a complexidade, 

diversidade e gigantismo do volume de dados atualmente disponíveis, após estar de posse dos 

mesmos. 

Nesse aspecto, nota-se que o Brasil ainda não foi capaz de superar as barreiras da 

administração burocrática, não havendo uma política de integração dos diversos órgãos 

estatais, que proporcionaria um eficiente intercâmbio de dados e sua utilização mais ampla e 
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eficaz, subsidiando a ação estatal, não só na gestão de programas executivos, mas também no 

controle da atividade pública. 

A gestão pública moderna necessita ainda de mais profissionalização, sobretudo na 

ponta, nos municípios. É necessário valorizar mais o servidor público, e treiná-lo mais e 

melhor. Precisa-se, também, de mais mecanismos de incentivo. É imprescindível combater de 

forma mais veemente a cultura de procedimentos, o foco no processo. Iniciativas para 

promover a integração entre os órgãos que executam em conjunto políticas públicas são, 

também, urgentes.  

Da experiência do Pensa, percebe-se que dados são recursos naturais da sociedade da 

informação, como o petróleo, o ferro, o alumínio são para a sociedade industrial. Contudo, da 

mesma forma que uma commodity, os dados têm maior valor agregado apenas se tratados, 

analisados e usados para a tomada de decisões. 

As ferramentas de análise de dados e Big Data criam oportunidades para a 

administração pública, tendo em vista que expõem padrões e relacionamentos entre dados que 

antes estavam perdidos, não apenas em data warehouses internos, mas na própria Web, em 

tuítes, comentários no Facebook e mesmo em vídeos no YouTube. 

A aplicação efetiva dessas ferramentas impactarão a administração pública através da 

segmentação bem mais precisa da população, chegando ao nível do próprio indivíduo, como 

já previsto por Anderson (2006); ainda, por meio de um maior potencial de análises 

preditivas, dada a diversidade de fontes de dados disponíveis; e até mesmo pela substituição 

e/ou complementação de decisões humanas com algoritmos automatizados, implementando 

respostas mais rápidas e objetivas por parte da administração pública. 

Nessa esteira, a gestão de dados utilizando as aplicações de Big Data, é uma 

importante ferramenta para a administração pública conseguir trabalhar de forma integrada e 

flexível, focando os resultados essenciais e as demandas dos cidadãos. O projeto Pensa 

demonstrou, exitosamente, a viabilidade e a potencialidade da aplicação de técnicas de Big 

Data em uma gestão pública do século XXI. 

Desta forma, fica clara a inadiável necessidade de modernização e integração dos 

diversos setores do serviço público nacional, a fim de fazer frente à exponencial 

disponibilização de dados das mais diversas fontes. Tal imperativo deve procurar não só 

aperfeiçoar as técnicas de controle administrativo, mas, principalmente, atender às demandas 

de uma sociedade que, inexoravelmente, vem ampliando a conscientização de seus direitos, 

bem como sua capacidade de mobilização e reinvindicação.  
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Apêndice A 

Foram elaboradas ao longo da entrevista as perguntas abaixo elencadas.  

1 – De que forma é estruturada a equipe? 

2 – Como são captados os dados utilizados para o desenvolvimento do trabalho do 

Pensa? 

3 – Quais as fontes dos dados utilizados pela Pensa? 

4 – Como se dá a obtenção de dados privados? 

5 – Como foi estabelecido a forma de disponibilização dos dados dos diversos órgãos 

da administração municipal? 

6 – Quais as etapas e procedimentos adotados pelo Pensa para a recepção e tratamento 

dos dados disponíveis? 

7 – Apresente cases de sucesso. 

8 – Como são gerados os projetos do Pensa? 

9 – É notado o engajamento dos órgãos e servidores municipais em contribuir para 

projeto Pensa? 

10 – Quais as dificuldades encontradas para a atuação da equipe? 

11 – É notada a participação popular na atuação do Pensa? 

12 – Existem outras experiências similares no Brasil? 


