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Desde as iniciativas de governo aberto, iniciadas pelos EUA em 2009, vários países desenvolveram políticas de 

dados abertos e planos de ação para estimular a reutilização de informações do setor público. Considerando este 

delineamento, a pesquisa foi motivada ao desafio da utilização dos dados governamentais abertos (DGA), 

respeitando as exigências legais, sob a ótica dos produtos e serviços. O objetivo desta tese foi propor um modelo 

de avaliação dos DGA na administração Pública Federal do Brasil, tendo como base métricas e indicadores de 

DGA internacionais para subsidiar a avaliação do reúso dos DGA brasileiros. A metodologia de pesquisa foi 

dividida em três etapas, sua primeira etapa utilizou a pesquisa documental para identificar as políticas de 

informação presentes no Brasil e categorias informacionais dos aplicativos disponibilizados no Guia de aplicativos 

do governo Federal. Na segunda etapa, foram identificados os modelos e métricas de outros países com relação 

à avaliação do reúso de DGA. Na terceira etapa empírica da pesquisa, foi proposta uma métrica baseada no 

contexto brasileiro para mensurar o reúso dos dados governamentais abertos na administração pública do Brasil. 

Uma prova de conceito da métrica DGABr foi realizada em um órgão da Administração Pública Federal, 

identificando um resultado positivo na avaliação dos DGA pela métrica. Os resultados da pesquisa mostram que 

o reúso é incipiente diante da quantidade de dados disponibilizados no Portal Brasileiro de Dados Abertos. Além 

disso, a falta de continuidade das ações governamentais e a indisponibilidade de portais prejudicam o reúso. A 

experiência de outros países com a relação à avaliação dos DGA direcionou a criação da métrica brasileira, 

porém a legislação e as políticas de informação de cada país influenciam diretamente na forma como os DGA 

são disponibilizados e, consequentemente, em seu reúso. A métrica DGABr é uma proposta inicial para avaliar o 

reúso dos DGA brasileiros e deverá evoluir juntamente com a política de informação do Brasil no que diz respeito 

aos dados abertos, recentemente instituída em maio de 2016, pelo Decreto nº 8.777. 
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