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Visualização de Dados Governamentais Abertos  

em plataformas brasileiras1 

Tainá Regly de Moura Souza2 

 
RESUMO: Trata do uso de visualizações pelo Portal da Transparência e tem como objetivo 
entender como essa plataforma está disponibilizando Dados Governamentais Abertos ao 
analisar a visualização através da aplicação de uma sistematização elaborada com base na 
literatura da respectiva disciplina. Conclui que a plataforma está apta a gerar insights aos 
cidadãos médios e a não especialistas em dados que buscam por informações públicas. 
 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, em 2011, foi sancionada a Lei 12.527, que garante o acesso às informações 

públicas, a LAI. De acordo com essa lei, o cidadão brasileiro deve possuir acesso irrestrito aos 

dados governamentais desde que esses não sejam classificados como sigilosos. Desde então, 

foi iniciada a publicização dos dados gerados em posse de entidades públicas e foram 

dedicados recursos para o desenvolvimento de portais de transparência que permitem o acesso 

aos dados governamentais abertos.  

Lidar com Dados Governamentais Abertos (DGA) pode significar um desafio para o cidadão 

médio. Não basta disponibilizar o download de grandes quantidades de dados se parte 

população não possui conhecimento de mineração, tratamento e análise de dados brutos e 

estruturados. Para os especialistas, dados têm o poder de elucidar problemas e facilitar a busca 

por soluções e resultados. Já para os leigos, as inúmeras linhas de dados concedidas pelo 

governo são de difícil interpretação e, por isso, podem não possuir significado, valor e poder 

de comunicação.  

A disponibilização massiva gera dificuldade na manipulação e compreensão de coleções de 

dados, o que provoca efeito contrário à democratização do acesso às informações públicas. 

Silva (2018) revela que os dados governamentais abertos precisam ser analisados e 

interpretados para que possam ser comunicados de maneira adequada e se tornem úteis para a 
                                                 
1 Trabalho apresentado no GT1 Mídia, Políticas e Comunicação para a Cidadania, no VIII Seminário 

Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Doutoranda do PPGCI IBICT/UFRJ. E-mail: taina.regly@gmail.com  
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sociedade em geral. Por isso, surge a necessidade de um mecanismo que favoreça o 

entendimento e assimilação das informações presentes nesses dados.  

Nesse cenário, a visualização manifesta-se como importante ferramenta no auxílio à 

contextualização dos DGA. Sua atuação consiste no uso de representações visuais para 

demonstrar a estrutura e os relacionamentos pertencentes aos dados, transformando-os em 

informações e tornando-os mais acessíveis à população geral. 

A implementação de visualizações na disponibilização dos DGA promove maior 

transparência em processos e atividades governamentais, controle das ações do governo, 

percepção de abusos administrativos e melhoria na compreensão da gestão e de gastos 

públicos, além de contribuir para o entendimento das atividades governamentais pela fração 

da população que não possui conhecimento para analisar e interpretar dados. 

O uso desse tipo de representação gráfica torna mais simples o processo de assimilação de um 

grande volume de dados devido ao potencial de evidenciar padrões, tendências e correlações 

que podem ser ignoradas quando a representação é feita de maneira totalmente textual 

(SILVA, 2019). O uso de visualizações possibilita melhora na comunicação entre governo e 

sociedade, viabilizando o exercício da cidadania consciente através da obtenção de 

informações confiáveis e tomadas de decisões responsáveis. Nesse sentido, é dado mais um 

passo em prol das diretrizes de publicidade e transparência dos dados abertos governamentais. 

A visualização de dados contribui para o entendimento das atividades governamentais pela 

fração da população que não possui conhecimento para analisar as grandes massas de dados 

disponibilizadas pelo governo em consequência da LAI.  

Diante disso, propomos a seguinte questão de pesquisa: de que modo as plataformas de dados 

abertos governamentais estão utilizando a ferramenta da visualização para promover a 

popularização do acesso à informação pública? Para responder a essa indagação, 

apresentamos o objetivo de elaborar aportes dotados de critérios que permitam a investigação 

de como o Portal da Transparência está utilizando a visualização de dados para promover a 

democratização do acesso a seus dados.  
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REFERENCIAL TEÓRICO 

A visualização consiste na comunicação de ideias de forma clara, precisa e eficiente através 

da visão humana que possui a habilidade de percepção de padrões a partir de atributos como 

cor, formato, textura, dimensão, orientação, entre outras variáveis gráficas. Para Yamaguchi 

(2010, p. 12), essas variáveis possibilitam “a interpretação de comportamentos, tendências, 

relacionamentos e exceções existentes nos dados” através da exploração da percepção e da 

cognição humana, fazendo com que a compreensão e descoberta de novas informações sejam 

facilitadas. A autora usa o exemplo de que é mais simples entender e inferir conclusões a 

partir de uma representação gráfica do que de centenas ou milhares de dados contidos em uma 

tabela. Desse modo, “o processo de visualização é uma interface eficaz entre dois sistemas de 

processamento de informação: a mente humana e o sistema” (CAMPOS FILHO, 2014, p. 24). 

A visualização de dados, datavis ou dataviz (TUFTE, 2001) é uma representação visual de 

dados qualitativos ou quantitativos que tem como finalidade possibilitar a exploração, análise, 

interpretação e comunicação desses dados seja em formato físico ou digital (NOGUEIRA, 

2014). Para Meirelles (2011, p. 1, tradução nossa) a visualização de dados pode “assumir 

diferentes formas como sistemas de notação, mapas, diagramas, explorações interativas de 

dados e outras invenções gráficas”3 como os gráficos, as imagens científicas e os infográficos.  

Diamond (2010) salienta a importância da compreensão dos aspectos cognitivos humanos 

para que a visualização de dados desempenhe seu papel na descoberta de padrões, 

relacionamentos e processos. A autora relata que uma boa visualização pode cruzar limites e 

oferecer diferentes perspectivas do mesmo conjunto de dados.  

É interessante perceber que “quando existe o entendimento das relações entre os dados, eles 

se transformam em informações” (CAMPOS FILHO, 2014, p. 25). Uma visualização 

promove a contextualização de dados brutos de modo que lhes seja atribuído significado e 

haja compreensão das relações existentes entre eles. A aptidão em contextualizar dados torna 

a visualização de dados apta a gerar informações. À vista disso, os dados que anteriormente 

não tinham significado ou valor, passam a ser compreendidos e se tornam passíveis da 

exploração, análise, interpretação e comunicação. 

                                                 
3 [Data visualization] “can take different forms, such as notation systems, maps, diagrams, interactive data 
explorations, and other graphical inventions” (MEIRELLES, 2011, p.1). 
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De acordo com Few (2009, p. 12 apud GIANNELLA e MEDEIROS, 2015, p. 595), a 

visualização de dados é um termo “guarda-chuva” que abarca a visualização da informação e 

a visualização científica. Nogueira (2014) complementa essa afirmação ao alegar que os 

infográficos e os gráficos também são subgrupos desse termo. 

Depois de coletar e estruturar os dados, deve-se escolher a representação que irá 

contextualizá-los. A escolha da visualização depende do tipo de dado que será representado e 

do que se pretende mostrar. Nesse momento é importante salientar que as visualizações não 

são apenas o que exibem, mas também o que ocultam (SILVA, 2019). 

Existem diversos tipos de visualizações usadas para revelar o conteúdo presente nos dados. 

Os exemplos mais comuns são os mapas, gráficos de barra, de pizza e os grafos. Existem, 

ainda, visualizações que são criadas de maneira totalmente inovadora por artistas e designers 

e, por isso, conseguir descrever todos os tipos de visualizações de dados existentes é uma 

tarefa impossível. Algumas iniciativas buscam classificar e catalogar os tipos de visualização 

de dados mais usados, de modo que o processo de escolha da representação seja facilitado. A 

seguir elencamos categorias de visualizações, com suas aplicações e funções sistematizadas 

pelo Data Visualization Project4: 

● família - gráficos, diagramas, geoespaciais, plot e tabelas;  

● input - diversas tabelas de estruturação dos dados;  

● função - comparação, visualização conceitual, correlação, distribuição, dados 
geográficos, parte-todo e tendência ao longo do tempo;  

● forma - são exibidas dez formas que remetem às visualizações.  

Para lidar com toda diversidade existente entre as representações visuais, Shneiderman (1996) 

descreveu sete tarefas que podem ser aplicadas a diversos tipos de visualizações. Essas tarefas 

tornam a representação gráfica mais interativa e possibilitam que seus usuários obtenham 

mais inferências sobre os dados manipulados. São elas:  

● visão geral – ganha visão geral de todos os dados da coleção através da utilização do 
zoom para expor a coleção inteira;  

● zoom – permite ampliar os itens dos quais se tem interesse;  

● filtro – retira os as informações que não são relevantes para o usuário;  

                                                 
4 https://datavizproject.com/# 

https://datavizproject.com/
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● detalhe por demanda – possibilita a seleção de um item ou um grupo de itens e a 
obtenção de detalhes quando solicitado;  

● relacionar – possibilita a observação do relacionamento entre os itens;  

● histórico – mantém um histórico de ações que permite desfazer, refazer e refinar 
progressivamente;  

● extração – possibilita a extração de subcoleções e parâmetros da consulta realizada pelo 
usuário.  

A partir dessas tarefas os usuários podem manipular visualizações de modo a gerar novas 

perspectivas e, consequentemente, diferentes informações. O recurso da interação promove 

aumento na capacidade exploratória da representação gráfica e permite que o usuário encontre 

dados que, antes, estavam camuflados.  

Para produzir visualizações de dados de forma eficiente é necessário que conheçamos o 

funcionamento da percepção visual e o processo de absorção de informações pelo sistema 

cognitivo humano. Existem estudos que exploram o comportamento da percepção humana 

frente a atributos visuais que possibilitam a compreensão de padrões e relacionamentos 

presentes nos dados. 

Grande parte do cérebro humano tem a funcionalidade voltada para a visão, sendo 

especialmente treinado para a detecção de padrões visuais nos mais diversos níveis de 

complexidade (NOGUEIRA, 2014). A visão é o sentido que é mais rapidamente absorvido 

pelo cérebro e possui a aptidão do paralelismo, que consiste na habilidade de focar em um 

determinado ponto de uma visão e ao mesmo tempo captar o contexto ao redor do que está em 

foco (WARE, 2004). 

Conforme Bertin (2011), os elementos gráficos revelam informações e relações contidas nos 

dados e facilitam a apreensão do conhecimento. O autor reconheceu e sistematizou seis tipos 

de variáveis visuais e três tipos de implementação de elementos. As variáveis visuais 

consistem em tamanho, valor, textura, cor, orientação e forma. Bertin ainda acrescenta as 

posições planar e seriada como variáveis que formam o mundo das imagens e tornam efetivas 

a perspectiva do designer. Já a implementação desses elementos é feita através de pontos, 

linhas e áreas que constituem as três figuras elementares da geometria do plano. 

Com os atributos visuais que influenciam na percepção, os usuários são capazes de 

reconhecer e recuperar imagens de maneira ágil ao reconhecer mudanças de padrões, 
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tamanhos, cores, formatos, movimentos ou texturas. Tendo em vista essas habilidades 

perceptivas, Shneiderman (1996, p. 337, tradução nossa) desenvolveu o mantra “visão geral 

primeiro, zoom e filtro, depois detalhes sob demanda”5. A partir desses princípios, o usuário 

está apto a dispor de uma interação mais autônoma, tendo um panorama global da 

representação visual dos dados e sendo capaz de utilizar os recursos de zoom para aproximar 

e filtragem para selecionar os dados, permitindo, dessa forma, que os detalhes e demais 

informações presentes na visualização sejam apresentados apenas mediante requisição.  

A construção de visualizações que levam em consideração a percepção visual humana 

aumenta exponencialmente as habilidades de extração, processamento e entendimento das 

informações pelo usuário frente a um grande volume de dados. Assim sendo, a visualização 

de dados pode ser utilizada como ferramenta poderosa para manifestar de forma gráfica os 

grandes volumes de dados advindos do Big Data. Quando tratamos de DGA e o acesso do 

cidadão comum, a visualização ganha ainda mais importância por exercer a tradução desses 

dados de modo a empoderar a população na apropriação da informação pública e a dar 

autonomia para um processo de tomada de decisão consciente. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa deste trabalho é teórico-descritiva, uma vez que, com base em estudos e pesquisas 

teóricas, busca identificar elementos para descrever características referentes à visualização de 

dados das plataformas governamentais.  

A abordagem do estudo é qualitativa, já o procedimento de coleta de dados consiste numa 

pesquisa bibliográfica delimitada nos últimos 20 anos (2000-2020) referente às áreas da 

Visualização de Dados para identificar categorias e critérios para a análise de plataformas de 

dados governamentais abertos. Na primeira etapa foi realizado um levantamento bibliográfico 

que serviu como base para o estabelecimento de critérios para análise para a plataforma.  

A segunda etapa consistiu no estabelecimento de subsídios baseados na bibliografia levantada 

Visualização de Dados. A partir da definição de critérios de análise, buscamos entender que 

tipo de visualizações são disponibilizadas, como se dá sua interação com o usuário e quais são 

                                                 
5 “Overview first, zoom and filter, then details-on-demand” (SHNEIDERMAN, 1996, p. 337). 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

47 

suas características gerais. As questões foram elaboradas, principalmente, com base em 

Shneiderman (1996), no Data Visualization Project e em Bertin (2011). 

A terceira etapa metodológica consiste na escolha de uma plataforma de DGA promovida 

pelo Governo Federal que disponibiliza o recurso da visualização de seus dados. Para análise, 

escolhemos o Portal da Transparência pelo seu potencial de unificar, centralizar e organizar os 

dados originados pelas instituições públicas, amenizando, assim, sua fragmentação. 

Após a coleta dos dados da primeira etapa, os mesmos foram analisados e interpretados de 

modo a sistematizar uma lista de verificação. Utilizamos a sistematização para analisar a 

página inicial e páginas específicas que disponibilizaram dados e visualizações referentes à 

pandemia do novo coronavírus no Portal da Transparência. A seguir são exemplificados os 

resultados alcançados a partir da aplicação da sistematização. 

 

RESULTADOS  

O Portal da Transparência do Governo Federal foi lançado pelo Ministério da Transparência e 

Controladoria-Geral da União (CGU) em 2004 como um canal de livre acesso, onde o cidadão 

pode recuperar informações acerca do uso do dinheiro arrecadado a partir de impostos e da 

administração pública brasileira. No Portal estão inseridos dados provenientes de diversas 

fontes, tais como o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 

(SIAFI) e o Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE). No Portal 

também são disponibilizados dados relacionados à orçamento, receitas, despesas, gastos por 

Cartão de Pagamento, benefícios aos cidadãos, emendas parlamentares, remuneração de 

servidores, licitações, contratações, entre outros.  

Escolhemos analisar um dos painéis disponibilizados que trata das despesas públicas do 

âmbito federal para combate ao novo coronavírus. Ao escolher um determinado painel para 

consulta, o usuário pode filtrar os dados a partir das categorias oferecidas, editá-los 

removendo ou adicionando colunas, imprimi-los, baixá-los e, ainda, gerar quatro tipos de 

visualizações diferentes a partir do que foi selecionado. 

Além do recurso que permite que o usuário gere suas próprias visualizações, o Portal da 

Transparência também oferece um painel para o conjunto de dados selecionado (figura 1). Ao 

consultar o painel, o usuário tem a possibilidade de consultar uma tabela com dados de cada 
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uma das representações visuais disponibilizadas, ampliar o gráfico, incorporá-lo através de 

código ou link e acessar o detalhamento dos dados. Vale salientar que não é possível exportar 

as visualizações em um formato convencional para imagens. O conteúdo visual apenas pode 

ser obtido a partir da incorporação descrita previamente. 

 

 

Figura 1 - Painel de visualizações do Portal da Transparência. 

Fonte: Portal da Transparência (2021). 

 

As visualizações disponibilizadas consistem em gráficos de barras, de linha, de pizza e 

treemaps. Essas representações gráficas não são interativas e, por isso, não executam o mantra 

de Shneiderman para ampliar a percepção dos dados. Em outro painel encontramos um mapa 

do Brasil interativo cujo nível de detalhe por demanda chega ao nível municipal.  

Verificamos o uso de variáveis de cor, tamanho e orientação para demonstrar as 

funcionalidades de comparação, localização, parte-todo, distribuição e tendências ao longo do 
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tempo. Os títulos das visualizações abrangem seu conteúdo e auxiliam no entendimento dos 

dados ali expostos.  

A plataforma não permite a inserção de dados próprios para combinação e criação de novas 

visualizações, mas, ao passo que apresenta gráficos prontos e embutidos e uma determinada 

visão e interpretação, permite que o usuário gere diferentes representações com o mesmo 

conjunto de dados, gerando assim, diferentes perspectivas. Essa característica do portal é vista 

como um ponto muito relevante e importante por permitir solucionar problemas relacionados 

à imposição de pontos de vista e a transparência seletiva que poderia ocorrer com a 

disponibilização apenas de visualizações estáticas e arrematadas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Oferecer o recurso da visualização nas plataformas que disponibilizam dados governamentais 

torna iminente o processo de entendimento e assimilação dos dados contextualizados e 

transformados em informação através da visualização.  

Entendendo a importância da visualização de dados para a popularização do acesso à 

informação de origem governamental para sociedade, tivemos como objetivo do trabalho 

analisar uma das plataformas de dados abertos promovidas pelo Governo Federal que 

possuem o recurso da visualização de modo a avaliar se a forma com que  essas sítios estão se 

propondo a democratizar o acesso aos dados governamentais. 

Consideramos que as visualizações de dados fornecidas pelo Portal da Transparência 

poderiam ser interativas, possibilitando a troca dos dados e dos gráficos utilizados e 

permitindo ações como zoom e filtro,  

Outro ponto que pode ser melhorado pelo portal refere-se à inserção de dados próprios pelos 

usuários. Essa característica permite que os usuários testem combinações com diversos 

conjuntos de dados, descobrindo assim, diferentes informações a partir do que é 

disponibilizado pela plataforma. Além disso, a plataforma também carece da opção de 

exportação das visualizações de formatos padrões e usuais como PNG e JPEG. 

Por fim, consideramos as visualizações de dados disponibilizadas pelo Portal da 

Transparência, apesar de possuírem pontos a melhorar, contém diversos recursos úteis para os 
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usuários e que alcança o objetivo de tornar as informações públicas mais acessíveis à 

população. 
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