Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)
Secretaria Executiva (SEXEC)
Diretoria de Gestão Estratégica (DGE)
Coordenação-Geral de Gestão, Inovação e Indicadores (CGGI)
Coordenação de Indicadores e Informação (COIND)

Relatório de Monitoramento do Plano de Dados Abertos

Por meio da Portaria MCTIC 2.899, datada de 11 de julho de 2016, o Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC) instituiu o Plano de Dados Abertos (PDA) com 31 conjuntos de
informações sobre ciência, tecnologia e inovação e comunicações.
Entre as estratégias para abertura dos dados, estava prevista a realização de consulta pública para mapear
potenciais usos dos dados e revisar prioridades de abertura. Essa estratégia se cumpriu com a criação da
comunidade "Consulta Plano de Dados Aberto" no sítio Participa.br, destinada a colher contribuições do
público ao PDA deste Ministério, que ficou disponível de 1º de setembro de 2016 e 11 de novembro de
2016.
De acordo com a Portaria MCTIC nº 5.184, de 14/11/2016, que aprova o Regimento Interno, Anexo II,
Seção V, Subseção II, Art. 24, Inciso VI, à Coordenação de Indicadores e Informação (COIND),
subordinada à Coordenação-Geral de Gestão, Inovação e Indicadores (CGGI), da Diretoria de Gestão
Estratégica (DGE), vinculada à Secretaria-Executiva (SEXEC), compete: “assessorar a Autoridade de
Monitoramento da Lei de Acesso à Informação no monitoramento da implementação do plano de dados
abertos e no cumprimento das normas referentes à abertura de dados governamentais”.
Neste sentido, o presente relatório apresenta a situação, de julho de 2016 até fim de maio de 2017, dos
conjuntos de dados do MCTIC constantes no Plano de Dados Abertos. Apresenta ainda as estatísticas de
acesso a esses conjuntos cadastrados no Portal Brasileiro de Dados Abertos.
As informações do Ministério estão disponibilizadas no endereço:
http://dados.gov.br/dataset?q=nibist%C3%A9rio+da+Ci%C3%AAncia&organization=ministerio-daciencia-tecnologia-inovacoes-e-comunicacoes-mctic
Os conjuntos de informações a seguir estão analisados quanto à:
- data da última atualização;
- cobertura temporal;
- frequência de atualização; e,
- granularidade geográfica.
O objetivo é comparar as “Informações Adicionais” constantes em cada conjunto de dados do site, com os
efetivamente disponibilizados no sítio do MCTIC, para verificar a existência de eventuais discrepâncias e,
assim, orientar as alterações necessárias. Cabe informar que a data da última atualização reflete a última
alteração feita no conjunto de dados, não importa se no arquivo ou nas informações adicionais, por
exemplo. Sendo assim, nem sempre o item “última atualização” significa a data de atualização do
arquivo. Para verificar a última atualização, considerou-se a data que consta no link do arquivo, a data da
última atualização (quando essa coincide com a disponibilização dos dados no Portal e não sofreu

atualizações) ou, quando não consta a data no link, a informação fornecida pela área responsável pelo
conjunto de dados.
Ao final são apresentadas as estatísticas de acesso, divididas entre o número total de visualizações e o
número de visualizações únicas.

Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação (XLS): os Indicadores Nacionais de C,T&I
agregam dados de diversas fontes para prover uma visão global do sistema nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação e seus diversos atores, ligados ou não ao governo federal, em suas várias
dimensões, permitindo a comparação com outros países e a realização de análises variadas das políticas
de C,T&I.
Informações Adicionais
Campo

Valor

Fonte

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/740.html

Autor

Coordenação-Geral de Gestão da Tecnologia da
Informação

Mantenedor

Fernando Varejão Freire

Última Atualização

29 de Julho de 2016, 09:34 (UTC-03:00)

Criado

28 de Julho de 2016, 16:46 (UTC-03:00)

VCGE

Ciência e Tecnologia
[http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#ciencia-tecnologia]

Este conjunto é composto por diversos subconjuntos que envolvem indicadores anuais de dispêndio,
recursos humanos, bolsas, produção científica e patentes. Os dados são atualizados em meses distintos,
tendo em vista a diversidade de fontes primárias.
O plano previa a sua publicação em dezembro de 2016, tendo o conjunto de dados sido publicado no
Portal de Dados Abertos. Não custa informar que no Portal de Dados Abertos o link dos arquivos está
direcionado para as tabelas em formatos XLS do site de Indicadores e o software “Publicare”, no qual é
elaborado e atualizado o site, dessa forma sempre ocorrem alterações nesses links quando há uma
atualização das tabelas no “Publicare”. Destaca-se que não consta nas informações adicionais a
frequência de atualização.
Responsável setorial: Fernando Varejão Freire – Coind/SE

Banco de Variáveis de Ciência, Tecnologia e Inovação (CSV): o Banco de Variáveis de Ciência,
Tecnologia & Inovação é um sistema que tem o objetivo de principal de disponibilizar um repositório
para todas as variáveis produzidas e utilizadas pela área de indicadores. Um objetivo secundário do
sistema é permitir a utilização dos dados do sistema em cálculos automatizados realizados nesta
Coordenação.
Informações Adicionais
Campo

Valor

Fonte

http://www.mct.gov.br/indicadores_var/

Autor

Coordenação-Geral de Gestão da Tecnologia da
Informação

Mantenedor

Sérgio Brito de Carvalho

Versão

1.0

Última Atualização

29 de Julho de 2016, 15:27 (UTC-03:00)

Campo

Valor

Criado

29 de Julho de 2016, 15:02 (UTC-03:00)

VCGE

Ciência e Tecnologia
[http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#ciencia-tecnologia]

Da mesma forma que os Indicadores Nacionais de C,T&I, Este conjunto é composto por diversos
subconjuntos que envolvem indicadores anuais de dispêndio, recursos humanos, bolsas, produção
científica e patentes. Os dados são atualizados em meses distintos, tendo em vista a diversidade de fontes
primárias.
O plano previa a sua publicação em dezembro de 2016, tendo o conjunto de dados sido publicado no
Portal de Dados Abertos. Quanto à data da última atualização, verifica-se que nas “Informações
Adicionais” do site consta a data de 29/07/2016, data em que o Banco foi disponibilizado no Portal de
Dados Abertos e, nesse período, não passou por atualizações. Cumpre destacar que não consta nas
informações adicionais a frequência de atualização.
Responsável Setorial: Sérgio Brito de Carvalho – Coind/SE

Outorgas de Serviços de Radiodifusão - TV Digital (dados relacionados ao avanço da digitalização
da TV no brasil) (CSV): apresenta dados técnicos e documentais referentes aos canais analógicos e seus
respectivos pares digitais.
Informações Adicionais
Campo

Valor

Fonte

http://www.mcti.gov.br/dados-abertos

Autor

Secretaria de Radiodifusão

Mantenedor

Coordenação de Documentação e Informação

Última Atualização

20 de Dezembro de 2016, 14:58 (UTC-02:00)

Criado

25 de Novembro de 2016, 10:42 (UTC-02:00)

Cobertura Temporal

Novembro/2016

Frequência de Atualização

Mensal

Granularidade Geográfica

Município

VCGE

http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#radiodifusao

O plano previa a sua publicação em dezembro de 2016, tendo o conjunto de dados sido publicado no
Portal de Dados Abertos. A data da última atualização foi em 25/11/16, não passando por atualizações.
Responsável Setorial: Edival Marques Moreira – Codin/Serad

Dados do Setor de Comunicações (CSV): conjunto de indicadores compilado pelo MCTIC sobre temas
da área de Comunicações, como internet, telefonia, radiodifusão e serviços postais. Contém três conjuntos
de arquivos: DSCOM – Indicadores de nível estadual; DSCOM – Indicadores de nível municipal e
Metadados DSCOM.

Informações Adicionais
Campo

Valor

Fonte

http://www.mcti.gov.br/dados-abertos

Autor

Secretaria Executiva

Mantenedor

Coordenação de Indicadores e Informações

Versão

1.0

Última Atualização

20 de Dezembro de 2016, 14:53 (UTC-02:00)

Criado

27 de Julho de 2016, 15:18 (UTC-03:00)

Cobertura temporal

Mês atual menos 2

Frequência de atualização

Mensal

Granularidade geográfica

Municipal e Estadual

Granularidade temporal

Mensal

VCGE

Comunicação
[http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#comunicacao]

O plano previa a sua publicação em julho de 2016, tendo o conjunto de dados sido publicado no Portal de
Dados Abertos. Quanto à data da última atualização, tanto para o nível estadual quanto municipal, são do
mês de março de 2017, estando, portanto, atualizados.
Responsável Setorial: Carlos Roberto Colares – Coind/SE
Serviço de Atendimento ao Cidadão (GESAC) (CSV): oferece gratuitamente conexão à internet em
banda larga - por via terrestre e satélite - a telecentros, escolas, unidades de saúde, aldeias indígenas,
postos de fronteira e quilombos.
Informações Adicionais
Campo

Valor

Fonte

http://www.mcti.gov.br/dados-abertos

Autor

Secretaria de Inclusão Digital

Mantenedor

Coordenação-Geral de Infraestrutura para Inclusão Digital

Versão

1.0

Última Atualização

20 de Dezembro de 2016, 15:22 (UTC-02:00)

Criado

11 de Outubro de 2016, 17:29 (UTC-02:00)

Cobertura temporal

Outubro/2016

Frequência de atualização

Mensal

Granularidade

Município

VCGE

Comunicação:(http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#comunicacao)

O plano previa a sua publicação em julho de 2016, tendo o conjunto de dados sido publicado no Portal de
Dados Abertos. Quanto à data da última atualização do arquivo, verifica-se que no link do arquivo consta
outubro de 2016, o que revela que os dados estão desatualizados.
Responsável Setorial: Renan Ricardo Tolentino – Cosis/Setel
Outorgas de Serviços de Radiodifusão: publicações de consignações de televisão digital: dados de
portarias de consignação de canal digital publicadas pelo MCTIC (XLSX): apresenta informações
referentes às publicações no Diário Oficial da União e dados das Portarias.
Informações Adicionais
Campo

Valor

Fonte

http://www.mcti.gov.br/dados-abertos

Autor

Secretaria de Radiodifusão

Mantenedor

Coordenação de Documentação e Informação

Última Atualização

20 de Dezembro de 2016, 15:03 (UTC-02:00)

Criado

25 de Novembro de 2016, 10:34 (UTC-02:00)

Cobertura Temporal

Novembro/2016

Frequência de Atualização

Mensal

VCGE

http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#radiodifusao

O plano previa a sua publicação em outubro de 2016, tendo o conjunto de dados sido publicado no Portal
de Dados Abertos. Quanto à data da última atualização, a área informação que foi em 25/11/17, estando o
conjunto de dados, portanto, desatualizado.
Responsável Setorial: Edival Marques Moreira – Codin/Serad

Desoneração de Smartphones (CSV): dados sobre smartphones com comercialização passível de
desoneração fiscal na venda a varejo e dados sobre os aplicativos nacionais contidos nesses aparelhos.
Ação do governo federal relacionada à política de inclusão digital.
Informações Adicionais
Campo

Valor

Fonte

http://www.mcti.gov.br/dados-abertos

Autor

DEICT / STE

Mantenedor

DEICT / STE

Versão

1.0

Última Atualização

20 de Dezembro de 2016, 15:19 (UTC-02:00)

Criado

12 de Setembro de 2016, 15:13 (UTC-03:00)

Frequência de atualização

Mensal

Granularidade geográfica

Municipal

Campo

Valor

VCGE

TIC [http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#tecnologiainformacao-comunicacao]

O plano previa a sua publicação em agosto de 2016, tendo o conjunto de dados sido publicado no Portal
de Dados Abertos. Quanto à data da última atualização, verifica-se que os arquivos, tanto de Aplicativos
Nacionais quanto de Smartphones Exonerados, datam de 09/16, estando, portanto, desatualizados. Cabe
salientar que o sítio do Portal de Dados Aberto apresenta erro ao clicar sobre o link, mas é possível
acessar o arquivo clicando no item Baixar, dentro do ícone Explorar.
Responsável Setorial: Renan Ricardo Tolentino – Cosis/Setel

Regime Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga (REPNBL) (CSV): o
Regime Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga (REPNBL) busca estimular
investimentos de implantação, ampliação e modernização de redes de internet em banda larga por meio da
desoneração de PIS, COFINS e IPI.
Informações Adicionais
Campo

Valor

Fonte

http://www.mcti.gov.br/dados-abertos

Autor

Coordenação de Programas de Infraestrutura de Banda
Larga

Mantenedor

Coordenação de Programas de Infraestrutura de Banda
Larga

Versão

1.0

Última Atualização

5 de Janeiro de 2017, 10:32 (UTC-02:00)

Criado

5 de Janeiro de 2017, 10:29 (UTC-02:00)

Frequência de atualização

Semestral

Granularidade geográfica

Unidade da Federação

VCGE

TIC
[http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#telecomunicacoes]

O plano previa a sua publicação em dezembro de 2016, tendo o conjunto de dados sido publicado no
Portal de Dados Abertos. Quanto à data da última atualização, verifica-se que nas “Informações
Adicionais” do site consta a data de 05/01/2017, mesma em que o conjunto de dados foi criado. Como a
frequência de atualização é semestral, o REPNBL encontra-se atualizado.
Responsável Setorial: Marcelo Romão – Coinb/Setel
Telecentros (CSV): o telecentro é um Ponto de Inclusão Digital – PID, sem fins lucrativos, de acesso
público e gratuito, com computadores conectados à internet, disponíveis para diversos usos.
Informações Adicionais
Campo

Valor

Campo

Valor

Fonte

http://www.mcti.gov.br/dados-abertos

Autor

Secretaria de Inclusão Digital

Mantenedor

Coordenação-Geral de Infraestrutura para Inclusão Digital

Versão

1.0

Última Atualização

20 de Dezembro de 2016, 15:24 (UTC-02:00)

Criado

11 de Outubro de 2016, 17:45 (UTC-02:00)

Cobertura Temporal

Outubro/2016

Frequência de atualização

Trimestral

Granularidade

Município

VCGE

Comunicação:(http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#comunicacao)

O plano previa a sua publicação em agosto de 2016, tendo o conjunto de dados sido publicado no Portal
de Dados Abertos. Quanto à data da última atualização, verifica-se que no link do arquivo que é de
outubro de 2016, estando o conjunto de dados, portanto, desatualizado.
Responsável Setorial: Renan Ricardo Tolentino – Cosis/Setel

Exportações por Envios Postais (XLS): tabelas produzidas pela Diretoria de Gestão de Entidades
Vinculadas (DGV), derivadas, basicamente, dos dados registrados no Sistema Integrado de Comércio
Exterior (SISCOMEX)/SERPRO, que possibilitam conhecer o desempenho mensal das exportações
brasileiras, por meio exclusivo dos serviços postais ou similares, mediante o emprego da Declaração
Simplificada de Exportação (DSE), da Receita Federal do Brasil.
Informações Adicionais
Campo

Valor

Fonte

http://www.mcti.gov.br/dados-abertos

Autor

Diretoria de gestão e entidades vinculadas

Mantenedor

Diretoria de gestão e entidades vinculadas

Última Atualização

29 de Março de 2017, 10:27 (UTC-03:00)

Criado

29 de Março de 2017, 10:22 (UTC-03:00)

Granularidade temporal

Mensal

VCGE

http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#servicos-postais

Frequência de atualização

Mensal

O plano previa a sua publicação em agosto de 2016, tendo o conjunto de dados sido publicado no Portal
de Dados Abertos. Quanto à data da última atualização, verifica-se que nas “Informações Adicionais” do
site consta a data de 29/03/2017, a mesma em que foi criado. Como a frequência de atualização é mensal,
o conjunto de dados encontra-se desatualizado.
Responsável Setorial: Anaísa Coutinho de Moraes – Cosep/SE

Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (FUNTTEL) (CSV): resultados
obtidos com os indicadores Geração de Conhecimento (Produção Técnico-científica e Desenvolvimento
de Pessoas), Inovação Tecnológica (Propriedade Intelectual e Produtos e Tecnologias Comercializáveis) e
Impacto Socioeconômico (Taxa de Retorno e Geração de Empregos) nos anos de 2012 a 2014
Informações Adicionais
Campo

Valor

Fonte

http://www.mcti.gov.br/dados-abertos

Autor

DEICT/STE

Mantenedor

DEICT/STE

Versão

1.0

Última Atualização

20 de Dezembro de 2016, 15:13 (UTC-02:00)

Criado

12 de Setembro de 2016, 15:34 (UTC-03:00)

Frequência de Atualização

Anual

Granularidade Temporal

Anual

Outras Informações

http://www.mc.gov.br/servicos/392-temas/inovacaotecnologica/fundo-para-o-desenvolvimento-tecnologicodas-telecomunicacoes-funttel/25717-indicadores

VCGE

TIC: [http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#tecnologiainformacao-comunicacao]

O plano previa a sua publicação em agosto de 2016, tendo o conjunto de dados sido publicado no Portal
de Dados Abertos. Quanto à data da última atualização, a área responsável informou que é de 12/09/16.
Como a frequência de atualização é anual, o conjunto de dados encontra-se, portanto, atualizado.
Responsável Setorial: Wagner de Carvalho Costa – CGGF/SE
Cidades Digitais (CSV): o projeto Cidades Digitais foi planejado para modernizar a gestão e ampliar o
acesso ao serviço público, bem como promover o desenvolvimento dos municípios brasileiros através da
tecnologia.
Informações Adicionais
Campo

Valor

Fonte

http://www.mcti.gov.br/dados-abertos

Autor

Secretaria de Inclusão Digital

Mantenedor

Coordenação-Geral de Infraestrutura para Inclusão Digital

Versão

1.0

Última Atualização

20 de Dezembro de 2016, 15:09 (UTC-02:00)

Criado

28 de Julho de 2016, 16:40 (UTC-03:00)

Cobertura temporal

Julho/2016

Campo

Valor

Frequência de atualização

Mensal

VCGE

Comunicação:(http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#comunicacao)

O plano previa a sua publicação em julho de 2016, tendo o conjunto de dados sido publicado no Portal de
Dados Abertos. Quanto à data da última atualização, verifica-se que no link que é de outubro de 2016.
Como frequência de atualização é mensal, o conjunto de dados encontra-se desatualizado.
Responsável Setorial: Renan Ricardo Tolentino – Cosis/Setel

Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC) (CSV): é um espaço físico adaptado para o
recondicionamento de equipamentos eletroeletrônicos e para a realização de cursos e oficinas, visando a
formação cidadã e profissionalizante de jovens em situação de vulnerabilidade social, com foco no
processamento de equipamentos de informática usados de modo a deixá-los em plenas condições de
funcionamento.
Informações Adicionais
Campo

Valor

Fonte

http://www.mcti.gov.br/dados-abertos

Autor

Secretaria de Inclusão Digital

Mantenedor

Coordenação de Gestão da Rede de Formação

Versão

1.0

Última Atualização

20 de Dezembro de 2016, 15:28 (UTC-02:00)

Criado

11 de Outubro de 2016, 17:55 (UTC-02:00)

Cobertura temporal

Outubro/2016

Frequência de atualização

Mensal

VCGE

Comunicação:(http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#comunicacao)

Esse conjunto de dados se divide em Equipamentos Doados, Levantamento de Desfazimento e Jovens
Formados. O plano previa a publicação dos dois primeiros subconjuntos em 09/16, tendo ambos sido
lançados no Portal de Dados Abertos. Já o terceiro estava previsto no plano para ser publicado em 01/17,
mas esse não foi lançado no Portal de Dados Abertos, apenas no sítio do Ministério. Os arquivos
referentes a Equipamentos Doados e Levantamento de Desfazimento datam de outubro de 2016, estando,
portanto, desatualizados. Destaca-se que o conjunto Levantamento de Desfazimento não está previsto no
plano, mas foi publicado. Já o referente a Jovens Formados data de janeiro de 2017, mas como não há
informações sobre a frequência de atualização, não é possível informar se está ou não atualizado.
Responsável Setorial: Renan Ricardo Tolentino – Cosis/Setel

Outorgas de Serviços de Radiodifusão - Plano Básico e Estações de Radiodifusão (CSV): dados dos
serviços de radiodifusão e seus ancilares. Apresenta o cenário atual de outorgas de radiodifusão com
dados técnicos das estações e dos canais - utilizados e vagos – dos planos básicos de TV, RTV, FM e
AM.

Informações Adicionais
Campo

Valor

Fonte

http://www.mcti.gov.br/dados-abertos

Autor

Secretaria de Radiodifusão

Mantenedor

Coordenação de Documentação e Informação

Última Atualização

20 de Dezembro de 2016, 14:52 (UTC-02:00)

Criado

25 de Novembro de 2016, 10:22 (UTC-02:00)

Cobertura Temporal

Novembro/2016

Frequência de Atualização

Mensal

Granularidade Geográfica

Município

VCGE

http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#radiodifusao

O plano previa a sua publicação em outubro de 2016, tendo o conjunto de dados sido publicado no Portal
de Dados Abertos. Quanto à data da última atualização, a área responsável informou que é de 25/11/17.
Como frequência de atualização é mensal, o conjunto de dados encontra-se desatualizado.
Responsável Setorial: Edival Marques Moreira – Codin/Serad

Debêntures para Infraestrutura (CSV): dados sobre os projetos aprovados e as debêntures
incentivadas. No final de 2010, o governo federal editou medidas para estimular a construção de um
mercado privado de financiamento de longo prazo (MP nº 517, de 30/12/10). São passíveis de
enquadramento os projetos de rede de telecomunicações que suportem a comunicação de dados em banda
larga ou a implantação de infraestrutura de rede para a radiodifusão digital.
Informações Adicionais
Campo

Valor

Fonte

http://www.mcti.gov.br/dados-abertos

Autor

DEICT / STE

Mantenedor

DEICT / STE

Versão

1.0

Última Atualização

12 de Janeiro de 2017, 16:06 (UTC-02:00)

Criado

12 de Setembro de 2016, 14:56 (UTC-03:00)

Frequência de atualização

Anual

Granularidade geográfica

Estadual

VCGE

Telecomunicações
[http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#telecomunicacoes]

O plano previa a sua publicação em agosto de 2016, tendo o conjunto de dados sido publicado no Portal
de Dados Abertos. Quanto à data da última atualização, consta no link do arquivo que é de 31/08/16.
Como frequência de atualização é anual, o conjunto de dados encontra-se atualizado. Cabe salientar que o

Porta de Dados Abertos apresenta erro ao clicar sobre o link, mas é possível acessar o arquivo clicando no
item Baixar, dentro do ícone Explorar.
Responsável Setorial: Marcelo Romão – Coinb/Setel

Indicadores sobre Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) (XML e
JSON): série histórica de indicadores dos resultados governamentais relativos à FNDCT - Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A Plataforma de Gestão de Indicadores (PGI) é
um repositório de informações estruturadas (indicadores) à feição dos processos de governança para o
Governo Federal; ou seja, um repositório de compartilhamento de indicadores de políticas públicas.
Informações Adicionais
Campo

Valor

Fonte

http://pgi.gov.br/pgi/

Autor

Gabinete do Ministro - (MCTI/GABMIN)

Mantenedor

Gabinete do Ministro - (MCTI/GABMIN)

Última Atualização

18 de Agosto de 2016, 15:19 (UTC-03:00)

Criado

5 de Novembro de 2014, 08:56 (UTC-02:00)

Frequência de atualização

Anual

Granularidade geográfica

Municipal

Órgão – Esfera

Federal

Órgão – Poder

Executivo

O conjunto Indicadores sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT)
não consta no Plano de Dados Abertos (PDA) do Ministério, publicado em julho de 2016. Entretanto, é
mantido no Portal Brasileiro de Dados Abertos pelo caráter histórico. Tem origem na PGI, plataforma
criada em 2010, com informações dos Órgãos da Administração Pública Federal e desativada em 2015
pela Casa Civil/PR. Os dados das séries de indicadores não foram mais atualizados após dezembro/2014.
Responsável Setorial: Não definido
Indicadores sobre Inclusão Digital (XML e JSON): série histórica de indicadores dos resultados
governamentais relativos à Inclusão Digital. A Plataforma de Gestão de Indicadores (PGI) é um
repositório de informações estruturadas (indicadores) à feição dos processos de governança para o
Governo Federal; ou seja, um repositório de compartilhamento de indicadores de políticas públicas.
**Atenção:** os dados das séries de indicadores são fornecidos por seu valor histórico e não serão mais
atualizados após dezembro/2014.
Informações Adicionais
Campo

Valor

Fonte

http://pgi.gov.br/pgi/

Autor

Gabinete do Ministro - (MC/GABMIN)

Mantenedor

Gabinete do Ministro - (MC/GABMIN)

Campo

Valor

Última Atualização

18 de Agosto de 2016, 15:18 (UTC-03:00)

Criado

5 de Novembro de 2014, 08:56 (UTC-02:00)

Frequência de atualização

Anual

Granularidade geográfica

Municipal

Órgão – Esfera

Federal

Órgão – Poder

Executivo

O conjunto Indicadores sobre Inclusão Digital não consta no Plano de Dados Abertos (PDA) do
Ministério, publicado em julho de 2016. Entretanto, é mantido no Portal Brasileiro de Dados Abertos pelo
caráter histórico. Tem origem na PGI, plataforma criada em 2010, com informações dos Órgãos da
Administração Pública Federal e desativada em 2015 pela Casa Civil/PR. Os dados das séries de
indicadores não foram mais atualizados após dezembro/2014.
Responsável Setorial: Não definido
Indicadores sobre Fomento para Ciência e Tecnologia (XML e JSON): Série histórica de indicadores
dos resultados governamentais relativos à Fomento para Ciência e Tecnologia. A Plataforma de Gestão de
Indicadores (PGI) é um repositório de informações estruturadas (indicadores) à feição dos processos de
governança para o Governo Federal; ou seja, um repositório de compartilhamento de indicadores de
políticas públicas.
Informações Adicionais
Campo

Valor

Fonte

http://pgi.gov.br/pgi/

Autor

Gabinete do Ministro - (MCTI/GABMIN)

Mantenedor

Gabinete do Ministro - (MCTI/GABMIN)

Última Atualização

18 de Agosto de 2016, 15:19 (UTC-03:00)

Criado

5 de Novembro de 2014, 08:56 (UTC-02:00)

Frequência de atualização

Anual

Granularidade geográfica

Estadual

Órgão – Esfera

Federal

Órgão – Poder

Executivo

O conjunto Indicadores sobre o Fomento para Ciência e Tecnologia não consta no Plano de Dados
Abertos (PDA) do Ministério, publicado em julho de 2016. Entretanto, é mantido no Portal Brasileiro de
Dados Abertos pelo caráter histórico. Tem origem na PGI, plataforma criada em 2010, com informações
dos Órgãos da Administração Pública Federal e desativada em 2015 pela Casa Civil/PR. Os dados das
séries de indicadores não foram mais atualizados após dezembro/2014.
Responsável Setorial: Não definido

Serviço Postal Básico – localidades com atendimento e entrega postais: fornece dados mensais
referentes a localidades, em nível mínimo de distritos de acordo com o resultado do Censo IBGE 2010,
nos quais a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT disponibiliza os serviços de atendimento
(nas Agências de Correios) e de entrega postal (pelos Centros de Distribuição Domiciliária ou pelas
Agências de Correios). São informados: os distritos que contam com a entrega postal; os distritos com
agências de correios próprias, franqueadas, comerciais ou comunitárias e as agências de correios que
prestam o serviço de Banco Postal.
Informações Adicionais
Campo

Valor

Fonte

http://www.mcti.gov.br/dados-abertos

Autor

Diretoria de gestão e entidades vinculadas

Mantenedor

Diretoria de gestão e entidades vinculadas

Última Atualização

29 de Março de 2017, 10:37 (UTC-03:00)

Criado

29 de Março de 2017, 10:36 (UTC-03:00)

VCGE

http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#servicos-postais

Cobertura geográfica

Nacional

Frequência de atualização

Mensal

Granularidade geográfica

Distrito

Não há previsão da publicação desse conjunto de dados no plano, mas como se definiu que vai constar na
sua revisão, as informações relativas ao Serviço Postal Básico foram publicadas no Portal de Dados
Abertos. Quanto à data da última atualização, verifica-se que nas “Informações Adicionais” do site consta
a data de 29/03/2017, estando, portanto, desatualizado.
Responsável Setorial: Anaísa Coutinho de Moraes

Conjunto de Dados Ainda não Cadastrados no Portal
Cumpre destacar que o Plano estabelece a publicação de alguns outros conjuntos de dados, que, por
diferentes motivos, ainda não foram publicados. São eles: Outorgas de Serviços de Radiodifusão –
Migração AM/FM, Outorgas de Serviços de Radiodifusão – Processo Seletivo de Radiodifusão
Comercial, Outorgas de Serviços de Radiodifusão – Força Tarefa de RTV, Outorgas de Serviços de
Radiodifusão – Manifestação de Interesse em Outorgas de Radiodifusão, Outorgas de Serviços de
Radiodifusão – Manifestação de Interesse em Retransmissora de Televisão (Portaria n.º 4.287/2015),
Outorgas de Serviços de Radiodifusão – Plano Nacional de Outorgas e Editais, Outorgas de Serviços de
Radiodifusão – Radiodifusão Comunitária, Inclusão Digital da Juventude Rural, PRONATEC
Comunicações - Número de Instituições ofertantes participantes; PRONATEC Comunicações - Número
de municípios atendidos; PRONATEC Comunicações - Número de turmas realizadas; Redes Digitais da
Cidadania - Lista de produtos elaborados; Redes Digitais da Cidadania - Número de bolsistas de extensão
que participaram dos projetos; Redes Digitais da Cidadania - Número de formados; Inclusão Digital da
Juventude Rural - Número de telecentros entregues pelo Projeto Juventude Rural; Inclusão Digital da
Juventude Rural - Número de formados; Computadores para Inclusão - Número de PIDs atendidos com
equipamentos recondicionados; Centro de Recondicionamento de Computadores – CRC - Jovens
Formados.

Os conjuntos de dados Outorgas de Serviços de Radiodifusão – Migração AM/FM e Outorgas de
Serviços de Radiodifusão – Processo Seletivo de Radiodifusão Comercial, não foram publicados porque
ainda não se alcançou a data prevista no Plano para a sua publicação. O primeiro deve ser publicado em
julho de 2017 e o segundo em dezembro do mesmo ano.
Em relação aos outros conjuntos de dados, a área responsável informou que, quanto ao conjunto
Juventude Rural, para o fechamento dos indicadores, havia a pendência de relatórios finais previstos para
entrega na prestação de contas. Os dados estão sendo consolidados para publicação no Portal. Já o Rede
Digital da Cidadania atrasou porque ainda não foi possível obter a informação quanto à “Lista de
produtos elaborados”. Portanto, os dados serão reavaliados e consolidados para publicação no Portal.
Quanto ao Pronatec Comunicações, consta em processo de prospecção de informação o dado referente ao
“Número de pessoas capacitadas”. Cabe esclarecer que os indicadores serão consolidados para futura
publicação no Portal.
Segue gráfico com a situação descrita acima.
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Recomendações
A dinâmica de publicação e atualização dos conjuntos de dados deste Ministério revelou a necessidade
premente de se adotar algumas medidas para facilitar o registro dos conjuntos de dados. Como o Portal de
Dados Abertos é somente um catálogo de informações, associando-se ao link em que o conjunto de dados
foi registrado no sítio do MCTIC, recomenda-se adotar um link fixo dos arquivos referentes ao conjunto
de dados, eliminando-se assim no link as menções à data em que ele foi gerado. Dessa maneira, as
alterações de arquivos no site do MCTIC não afetariam os links correspondentes no Portal de dados
abertos, e a atualização dos dados no sítio do governo federal seria automática.

Pode-se alegar que, com a medida descrita no parágrafo anterior, torna-se difícil ao usuário leigo
identificar qual é a data do conjunto de dados a que se refere o arquivo. Com efeito, isso pode acontecer.
No entanto, para dirimir essa dificuldade, sugere-se que o responsável pelo conjunto de dados inclua no
arquivo um campo com a data de referência dos dados.
Outra medida considerada fundamenta para o bom andamento é instituir o controle mensal para
acompanhar as publicações e atualizações dos conjuntos de dados. A experiência do MCTIC identificou
dois problemas importantes: grande quantidade de conjuntos de dados desatualizados (dos 19 registrados
no Portal, apenas 4 estão atualizados) e grande defasagem quanto à atualização (há dados desatualizados
há quase um ano). A ideia do controle mensal visa monitorar essas ocorrências e reagir com mais
tempestividade a eventuais atrasos na atualização. A autoridade de monitoramento, em conjunto com a
Coind, vai elaborar os procedimentos referentes a controle.
Não é demais ressaltar a importância, para fins de controle, que as áreas adotem, no conjunto de dados a
ser lançado nos Portal do MCTIC e no Portal de Dados abertos, a mesma nomenclatura estabelecida no
Plano.
É importante, ainda, empreender um esforço no sentido de buscar a abertura de mais dados da área de
Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério. Dos 31 conjuntos de dados que foram abertos, apenas dois
referem-se à área citada, sendo esses: Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação e Banco
de Variáveis de C,T&I . Todos os demais pertencem à área Comunicações.
O Plano prevê a revisão anual, que deve ser aproveitada para ajustar nesses documentos os pontos
levantados. Por fim, recomenda-se compartilhar o presente relatório com os responsáveis setoriais para
adoção das medidas de ajustes necessárias.
Segue gráfico com a situação descrita acima.
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Figura 1 Dos 20 dados publicados, três não passam por atualização porque somente são mantidos por seu valor histórico, sendo que a
última atualização ocorreu em dezembro de 2014. Por isso o gráfico faz menção a 17 conjuntos de dados.

Estatísticas de Acesso
As estatísticas foram divididas entre número total de visualizações e número de visualizações únicas no
período de julho de 2016 a maio de 2017 do ano corrente.
Conforme o gráfico a seguir, quanto ao número total de visualizações, verifica-se que, dos 19 conjuntos
de dados, 4 apresentaram mais de 750 acessos, sendo que, desses, 3 tiveram mais de 1.000 visualizações.
Apresentaram menos de 500 acessos, 15 conjuntos, sendo que, desses, 7 foram visualizados mais de 250
vezes e os demais tiveram acessos que variaram entre 29 e 230.
Para se ter uma base de comparação é necessário acompanhar mensalmente as estatísticas de acesso. O
monitoramento da atualização dos conjuntos de dados também deve ser constante, de maneira que as
áreas responsáveis mantenham suas informações atualizadas.

Número de acessos segundo o conjundo de dados (julho/2016 a
maio/2017)
Indicadores Nacionais de CT&I

1.652

1118

Cidades Digitais

1.401

1.064

Banco de Variáveis de C,T&I

1.224

838
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Dados do Setor de…
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Serviço Postal – atendimento…
REPNBL
Exportações por envios postais
0

758

477
538
480

202
264
179
288
217
269
166
262
172
224
161
201
119
99
68
84
56
102
80
108
87
51
32
250

500

750

Nº de vizualizações

1.000

1.250

1.500

1.750

