
1ª Reunião do Marco 9 - Proposição de 

conjunto de indicadores para aferição 

da maturidade em Ciência Aberta  

Embrapa, Brasília, DF 

15 de outubro de 2019 

4º Plano de Ação Nacional - Compromisso pela Ciência Aberta 



Objetivos da reunião 

 Mostrar algumas propostas de construção de modelos de aferição 

de maturidade já propostos para dados abertos e transparência 

para ajudar a construir o nosso plano de ação. 

 Definir o escopo do marco, pois o resultado é aberto, amplo ou 

genérico 

 Construir um plano de ação para o marco 

  



Marco 9 

 Prazo inicial: 01/09/2019 

 Prazo final: 31/07/2020 

 Parceiros:  

CNPq – Rosana 

Open knowlegde Brasil – a definir 

UnB – Michelli 

MCTIC - Maíra 

  



O que são indicadores 

 Indicadores são medidas qualitativas ou quantitativas 

que mostram o estado de uma operação, processo ou 

sistema. 

 Indicadores de desempenho são medidas que mostram 

a comparação do que foi realizado pela operação em 

relação a uma expectativa ou objetivo.  

 

 

 



Número de indicadores 

Quanto menor o número de indicadores, mais focada 

será a atividade do gestor. 

 De cinco a nove indicadores. 

Os indicadores devem ser priorizados. 

 

 

 



Objetivo, indicadores e metas 

 Todo indicador deve partir de um objetivo. 

 Os objetivos são colocados utilizando termos qualitativos e sujeitos 

a diversas interpretações. 

 O indicador deve traduzir e evidenciar o significado de um objetivo 

a ser alcançado pela empresa. 

 Meta é definida como um valor a ser atingido por um indicador 

que traduz o significado de um objetivo. 

 



Guia Modelo de Maturidade de Dados 

Abertos: avaliando a publicação e a 

utilização de dados abertos 

 Open Data Institute (ODI) 

 Governo Britânico – Setor Público Britânico 

 Objetivo: auxiliar as organizações do setor público a avaliarem 

com que efetividade publicam e consomem dados abertos. 

 No setor público britânico, esse modelo é relevante para as 

organizações responsáveis pela administração de aspectos da 

Infraestrutura de Informação Nacional do Reino Unido.  

 Pode ser utilizado por qualquer organização. 

 

 

 

 



Metodologia para construção do Modelo 

de Maturidade de Dados Abertos 

 Realização de workshops de requisitos com administradores de dados, 
especialistas de dados abertos e comunidade de dados abertos em 
geral. 

 Discussão e definição de temas centrais pensados como 
componentes de governança de dados e práticas de gestão.  

 Revisão de cada tema para identificar os desafios principais, os 
resultados e evidências de progressão. 

 Realização de pesquisa adicional sobre governança de dados, 
práticas de gestão, pesquisas comparativas sobre concepção e 
modelos de maturidade. 

 Publicação de versão provisória para apreciação pública. 

 Revisão do documento e publicação da versão final. 

 

 

 

 



Como o modelo é estruturado 

 15 atividades agrupadas em 5 temas: 

•  Processos de gestão de dados 

•  Conhecimento e competências 

•  Suporte ao cliente e envolvimento 

•  Investimento e desempenho financeiro 

•  Supervisão estratégica 

 5 níveis de maturidade: inicial, reprodutível, definido, gerenciado e 

otimizado.  

 Cada atividade é associada a uma descrição dos efeitos 

benéficos que se seguem ao aumento da maturidade na 

atividade. 

 

 

 

 

 

 



Exemplo – Processo de gestão de dados 

 

 

 

 

 

 

Atividade Aspecto Nível 1 

Inicial 

Nível 2 

Reprodutível 

Nível 3 

Definido 

Nível 4 

Gerenciado 

Nível 5 

Otimização 

Efeitos Benéficos 

Processo de  

liberação 

de dados 

Publicação Poucos 

dados 

Abertos 

publicados 

ou nenhum 

dado aberto 

publicado. 

  

Conjuntos de 

dados que 

são 

publicados 

(...) 

Projetos ou 

produtos 

específicos 

Podem ter 

definido um 

processo 

reprodutível 

para (...) 

Há um 

processo de 

liberação 

padrão 

reprodutível 

em toda a 

organização 

para (...) 

Todos os 

conjuntos 

de dados são 

liberados de 

acordo com o 

processo 

organizacional 

padrão 

A organização 

coleta e monitora 

as métricas em seu 

processo 

de  liberação, (...) 

Redução de 

Despesas gerais 

associadas a 

liberações de 

dados. 



Modelo de maturidade em transparência 

organizacional baseado em estágios 

 GT da Unirio, UFRJ e PUC-Rio 

 Objetivo: modelo de estágios para ajudar gestores na implantação 

de programas de transparência. 

 Propuseram também um metamodelo que define os conceitos que 

devem fazer parte do modelo e seus relacionamentos.  

 

 

 



Identificar escopo 

Tipo do modelo – maturidade em transparência 

Onde – organização ou setor específico 

Foco – processo, tecnologia ou ambos 

Forma de disseminação do modelo – acessível para 
todos ou acessível para um determinado grupo 

Descritivo ou prescritivo – proposta de uso contendo 
práticas para o estabelecimento do modelo ou 

descrever como alcançar o nível desejado 



Especificar modelo 
Definição dos nível de modelo de maturidade 



Estudo da OCDE 

Propõe um conjunto de métricas e indicadores para os dados abertos 
governamentais, com as seguintes dimensões ou componentes: 

     Políticas e leis 

     Técnica 

 Modelo de governança / conjuntura institucional de suporte a 
modelos de provimento de dados 

     Organizacional 

     Comunicação e interação 

     Prioridades políticas 

     Impacto 

 na inovação 

 valor econômico e produtividade 

 valor social 

 político 

 centralidade no usuário 

     Dados (disponibilidade, qualidade, demanda, reúso) 

 

 

 

 

 



Banco mundial 

Preparou um kit de ferramentas para dados governamentais, 
sendo que uma das ferramentas foi um importante insumo para 
aferição da maturidade de dados abertos governamentais, que 
resultou em 8 aspectos: 

 

 Liderança 

 Institucional 

 Política/legal 

 Dados governamentais 

 Demanda por dados e reuso 

 Financiamento 

 Ecossistema 

 Infraestrutura 

 

 

 

 



European Data Portal 

 

 

 

 



European Data Portal 

 

 

 

 



European Data Portal 

 

 

 

 



Resultado do Marco 9 

 Propor um conjunto de indicadores de maturidade da Ciência 
Aberta  

 Definir o escopo 

 Para a Ciência Aberta ou para abertura dos dados de pesquisa? 

 Para os atores envolvidos ou para aferição nacional? 

 Será descritivo (proposta de uso contendo práticas para o 

estabelecimento do modelo)  ou prescritivo (descrever como 

alcançar o nível desejado)? 

 Construir o plano de ação 

 

 

 

 

 

 



Plano de Ação do Marco 9 
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