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Porque estamos aqui para falar de Porque estamos aqui para falar de 

transparência? transparência? 

 Melhora o diálogo 
 Aumenta o entendimento
 Dá mais segurança para tomada de decisão
 Pode gerar maior participação e engajamento numa causa
 Previne a corrupção
 Previne o uso de informações de forma deturpada
 Fortalece a democracia (não só pública mas tb da informação)
 Melhora a gestão (pública ou privada)
 Aumenta o respeito
 …..
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Refletindo sobre a falta de transparênciaRefletindo sobre a falta de transparência

 O que pode ocorrer quando só vemos opinões parecidas com a 
nossa?

 O que pode ocorrer quando o que vemos está sendo
controlado?

 O que pode ocorrer quando o que estamos vendo está sendo
baseado em escolhas que vamos fazendo?

 O que pode ocorrer quando não lemos as condições de uso das 
informações?

 O que ocorre quando aceitamos algo sem entender o que de 
fato é?

 …..
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QuandoQuando vocêvocê ssóó vêvê opiniõesopiniões parecidasparecidas com com 
asas suassuas

Pesquisadores observaram 
que antes de um debate, os 
conservadores e os liberais 
tinham visões mais plurais. 
Depois de discutir apenas 
com aqueles que pensavam 
parecido, a diversidade de 
visões caiu. 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/18/O-que-acontece-quando-
voc%C3%AA-s%C3%B3-v%C3%AA-opini%C3%B5es-parecidas-com-as-
suas#.WDWDjQ5XVQw.facebook
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QuandoQuando a Internet a Internet sabesabe
do do queque vocêvocê gostagosta??

http://tab.uol.com.br/nova-bolha/

Uma pessoa poderia
ver até 1500 post por
dia na internet mas o 
facebook só mostra

300.

Uma pessoa poderia
ver até 1500 post por
dia na internet mas o 
facebook só mostra

300.

A personalização de 
conteúdo afeta uma em

cada cinco buscas do 
google.

A personalização de 
conteúdo afeta uma em

cada cinco buscas do 
google.

Mais de 80% do que
os usuários assistem

na Netflix vem da lista
de recomendação

Mais de 80% do que
os usuários assistem

na Netflix vem da lista
de recomendação
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O O gostogosto nana era do era do AlgoritmoAlgoritmo

Sistemas de 
recomendação 
baseados em buscas e 
gêneros podem nos 
levar a ver somente 
um universo que 
“queremos” elevando 
o risco de 
homogeneizar a 
identidade.

http://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/07/cultura/1467898058_835206.html
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TermosTermos e e condicondiççõesões de de usouso da Internetda Internet

Na Noruega, 
pesquisadores 
identificaram que “ler 
termos e condições de 
uso de apps mais 
populares podem 
levar até 24 horas”
fazendo com que 
ninguém o faça.

http://idgnow.com.br/internet/2016/05/24/ler-os-termos-e-condicoes-de-apps-
populares-levaria-mais-de-24-horas/
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Uma Uma experiênciaexperiência no no MuseuMuseu do do AmanhãAmanhã……

http://www.museudoamanha.org.br/
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DificuldadeDificuldade de de acessoacesso…… aindaainda tãotão bbáásicosico..

Apesar de a maioria 
dos governos terem 
sistemas para acesso 
as suas informações 
ainda existem muitos 
problemas para se 
chegar às mesmas.

http://www.acessoainformacao.gov.br/
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Iniciativas na prIniciativas na prááticatica

 Acompanhamento de dados sobre a vida de políticos
 Propostas de categorização de tipos de transparência
 Facilitadores de buscas e comparação de informação
 Portais de apresentação de informação
 Acompanhamento de dados sobre orçamento público
 Representações para facilitar o melhor entendimento

(infograficos, desenhos etc).
 Geração de informações sobre dados abertos disponibilizados
 …..
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Na Na diredireççãoão da da melhoriamelhoria do do entendimentoentendimento

Forma bastante lúdica 
como se dá o processo de 
impeachment

http://especiais.g1.globo.com/politica/201
5/entenda-o-processo-de-impeachment/
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ProjetoProjeto DNA do DNA do CongressoCongresso NacionalNacional
Um retrato da vida eletiva de parlamentares

http://infograficos.oglobo.globo.com/infograficos/dna-do-congresso.html
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LUPALUPA

http://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2016/08/23/crivella-estudou-em-pretoria-pedro-
paulo-na-uff-freixo-indiciou-200-milicianos/

Agência de notícias define 
forma sistemática de 
verificar veracidade de 
informações que circula pelo 
país. Ferramenta baseada 
em frases ditas por pessoas 
públicas. 
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Google Google –– TodasTodas as as 
constituiconstituiççõesões emem um um 

úúniconico lugarlugar

http://tecnologia.terra.com.br/internet/google-disponibiliza-constituicoes-de-todo-o-
mundo-em-site,07fba15cada41410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html

Permitir a 
documentação 
digitalizada, 
permitir 
comparação entre 
constituições, 
facilita a 
elaboração.

https://www.cons
tituteproject.org/
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E o que podemos dizer do estado da arte?E o que podemos dizer do estado da arte?
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E o que podemos dizer do estado da arte?E o que podemos dizer do estado da arte?

Ano 
2009 

Ano 
2010 

Ano 
2011 

Ano 
2012 

Ano 
2013 

Ano 
2014 

Ano 
2015 

Ano 
2016 

Series1 28 38 36 32 58 59 63 49 
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Centro-
Oeste 

Norte Nordeste Sudeste Sul 

Região 47 4 52 231 86 
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Transparencia de 
so ware 

Transparencia 
organizacional com 
perspec va de 
computação 

Transparencia (não 
relacionado a 
computação) 

Tipo 61 132 211 
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E o que podemos dizer do estado da arte?E o que podemos dizer do estado da arte?

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Transparência COM so ware 7 11 10 12 22 28 27 15 

Transparência DE so ware 2 7 5 4 15 14 10 4 
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Questões?Questões?

Claudia Cappelli

Vanessa Nunes


