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RESUMO

A aplicação de tecnologias de sistemas de recomendação, atualmente bem consolidados no
mercado como um mecanismo de forte relação com o consumidor, é um modelo de sucesso em
diversos ambientes empresariais. Contudo é pouco explorado em cenários de governo digital,
principalmente no que tange o fortalecimento da relação da administração pública com o
cidadão. O aspecto central deste estudo se concentrou na aplicação de tecnologias de sistemas
de recomendação em serviços de governo digital voltados ao cidadão com a implementação de
algoritmos de aprendizado de máquina se baseando nos acessos dos cidadãos a serviços
públicos, e seus metadados, personalizando sua jornada e recomendando outros serviços e
informações pela similaridade entre os dados. Para atender as demandas desse contexto,
diversas discussões precisaram ser realizadas e estruturadas para a viabilidade da solução e uma
plataforma de recomendação foi proposta. Assim, as principais contribuições foram: a avaliação
de sistemas de recomendações em políticas públicas, gerenciamento de portfólio de serviços
públicos, design e implementação de interface de recomendações de serviços, modelagem para
estruturação das estratégias de recomendação, privacidade e governança de dados relacionado
ao modelo de recomendação pela administração pública e até o próprio modelo híbrido de
geração de recomendações baseado em filtragem de conteúdo. Com o intuito de validar a
proposta de filtragem híbrida, foram realizados testes considerando a filtragem colaborativa, a
filtragem baseada em conteúdo e a filtragem por popularidade, mas ainda foram considerados
modelos de filtragem de serviços mais acessados, serviços mais relevantes e notícias mais
relacionadas ao cidadão. Foi trabalhada uma base de interações reais entre cidadãos e serviços
com 115897 registros, considerando 97261 cidadãos acessando 71 serviços possíveis. Embora
o foco central tenha sido a implementação do modelo de recomendação, outros produtos foram
estruturados e implementados para suporte à viabilização da solução, acarretando assim em 14
contribuições concretas fruto de todo estudo.
Palavras-chave: Recomendação, personalização, filtragem, governo digital, serviços públicos.

ABSTRACT
The application of recommendation systems technologies, currently well established in the
market as a mechanism of strong relationship with the consumer, is a model of success in
several business environments. However, it is little explored in digital government scenarios,
especially in terms of strengthening the relationship between public administration and citizens.
The central aspect of this study focused on the application of recommendation systems
technologies in digital government services aimed at citizens, with the implementation of
machine learning algorithms based on citizens' access to public services, and their metadata,
personalizing their journey and recommending other services and information due to the
similarity between the data. To meet the demands of this context, several discussions needed to
be held and structured for the viability of the solution and a recommendation platform was
proposed. Thus, the main contributions were the evaluation of public policy recommendation
systems, management of public services portfolio, design and implementation of service
recommendations interface, modeling for structuring recommendation strategies, privacy and
data governance related to the model recommendations by the public administration and even
the hybrid recommendation generation model itself based on content filtering. To validate the
hybrid filtering proposal, tests were carried out considering collaborative filtering, contentbased filtering, and filtering by popularity, but filtering models of the most accessed services,
most relevant services and news related to the Internet were still considered. citizen. A base of
real interactions between citizens and services was worked out with 115897 records,
considering 97261 citizens accessing 71 possible services. Although the central focus was the
implementation of the recommendation model, other products were structured and implemented
to support the solution's viability, thus resulting in 14 concrete contributions as a result of the
entire study.

Keywords: Recommendation, personalization, filtering, digital government, public services.
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1 INTRODUÇÃO
Toda iniciativa da administração pública que facilite a vida do cidadão é de grande valor,
especialmente buscando alternativas inovadoras para ofertar esses serviços. Já existia um
grande movimento de transformação digital no país. E no ano de 2020 se intensificou ainda
mais, tendo como fator principal a inesperada situação pandêmica causada pelo COVID-19,
que demonstrou a necessidade de tornar o processo de transformação digital mais célere e
responsável a fim de atender à crescente demanda por serviços públicos digitais. Entender a
necessidade do cliente e proporcionar serviços personalizados é uma forte tendência das
plataformas digitais disponíveis, especialmente pelo mercado privado, que explora a dinâmica
do relacionamento com seu usuário e promove uma experiência mais customizada e próxima
do que precisa. Assim, o propósito deste estudo é justamente de possibilitar um mecanismo
novo para que o cidadão consiga ter conteúdo personalizado baseado nos dados do próprio
histórico de sua relação com a administração pública e possibilitar também uma experiência
diferenciada no acesso a serviços públicos.
Essa tendência de aproximar o cidadão é evidenciada no governo federal do Brasil que
instituiu recentemente, por meio do Decreto Nº 10.332, de 28 de abril de 2020, a sua estratégia
de governo digital para o período de 2020 a 2022. Essa estratégia está baseada em princípios,
objetivos e iniciativas que norteiam a transformação digital no âmbito da administração pública
federal. Entre seus 18 objetivos declarados, destaca-se o objetivo 9, que trata sobre serviços
preditivos e personalizados ao cidadão. Em especial a iniciativa 9.1 que busca implantar, até o
ano de 2022, mecanismo de personalização da oferta de serviços públicos digitais, baseados no
perfil do usuário (BRASIL, 2020).
O governo eletrônico (e-Gov) dispõe sobre o uso de sistemas e tecnologias de
informação e comunicação para fornecer serviços avançados e eficientes aos cidadãos e
contribuintes, proporcionando ao governo diversos benefícios como a redução de custos,
crescimento de receita, transparência, maior comodidade e maior produtividade. Além disso, a
visão de governo eletrônico tem um grande potencial para oferecer melhores serviços
governamentais aos usuários, melhorando a qualidade dos serviços prestados e a acessibilidade
a informações/serviços. (IAQUINTA et. al., 2013). Com o tempo, a ênfase mudou para a
promoção de formas mais participativas, inovadoras e ágeis de governança visando metas além
da eficiência e produtividade. Hoje, maior integração, coerência e a horizontalidade são centrais
para a transformação provocada pelo paradigma do governo digital, que abraça a ideia de
digitalização total do setor público. É imperativo de governo digital alavancar dados e

20

tecnologias para uma transformação de serviço mais coesa, colaboração transversal e
compartilhamento de dados para produzir organizações do setor público proativas, abertas e
voltadas para o usuário (OCDE, 2000).
A maneira como os governos projetam e prestam serviços molda seu relacionamento
com os cidadãos e as empresas. Determinando assim, a eficiência das organizações do setor
público no cumprimento das metas políticas e o grau de satisfação que os cidadãos
experimentam. A qualidade e confiabilidade dos serviços públicos têm um grande impacto
sobre a integridade e confiança das organizações do setor público. Isso exige que governos
tenham capacidade necessária para responder rapidamente e até antecipar as necessidades dos
cidadãos. Percebe-se um aumento da insatisfação dos cidadãos com instituições públicas
tradicionais. (OCDE, 2019). Os governos podem encontrar na prestação de serviços uma
oportunidade para reengajar-se e responder às reais necessidades dos governados. Em contraste,
serviços já implementados, mas que foram mal projetados, não incorporam as demandas dos
cidadãos em seu núcleo podem prejudicar a capacidade do governo para determinar o bem-estar
social e o bem-estar das pessoas (WELBY, 2019).
A Estônia é considerada a sociedade digital mais avançada do mundo, com 99% dos
serviços governamentais online, e vem evoluindo seu conceito de governo digital, estabeleceu
como desafio desde 2019 a potencialização de sua estratégia digital de governo com o uso de
inteligência artificial (IA), criando a estrutura legal e estratégica para acelerar o
desenvolvimento de IA e fazer da Estônia uma pioneira no campo (ESTONIA, 2020).
Tornar o governo mais digital e inteligente pode ter um impacto grande na vida do
cidadão e pode mudar completamente a forma da administração pública enxergar o cidadão,
pois naturalmente provoca uma mudança e a evolução das organizações, alterando padrões
organizacionais, barreiras culturais e as normativas legais. Trata-se de um novo modelo mental,
uma nova forma de abordar os negócios eletrônicos, que pode causar um impacto social em
toda relação governo/cidadão. A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) é considerada
a maior estratégia para suportar as demandas da sociedade e elemento chave para influenciar a
capacidade de um governo eletrônico em entregar valor público, que não poderá mais separar
a eficiência de sua atuação dos objetivos de outras políticas no seu ambiente (GUIMARÃES E
MEDEIROS, 2005). E no centro desta discussão dois pontos são elementos essenciais: os dados
armazenados e os serviços públicos disponibilizados.
Para Rogers (2017, p. 121), o papel dos dados para negócios está mudando
drasticamente. O governo eletrônico que durante anos usou os dados como parte específica de
suas operações está agora descobrindo uma revolução dos dados, que estão sendo fornecidos
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por novas fontes, sendo aplicados a novos problemas e se tornando importante vetor de
inovações. Há de se ressaltar o caráter pouco significativo de um dado simplesmente
armazenado numa base de dados. Para agregarem valor, os dados precisam ser organizados,
analisados, transformados e a exteriorizado de forma a dar a eles significado. No entanto, para
se criar um valor sobre os dados é fundamental compreender as fontes desses dados, a
capacidade tecnológica para tratar esses dados, o papel da causalidade na tomada de decisão e
os riscos associados à segurança e privacidade (ROGERS, 2017, p. 29).
Já o serviço público é uma atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta
de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou entidade da administração pública
(BRASIL, 2017). É o que transforma os dados em algo de significado para o cidadão.
Transformar a experiência vivida pelo cidadão está no âmago da transformação digital
(WESTERMAN et al., 2015). É possível observar na Figura 1 as camadas que existem entre o
cidadão e o dado armazenado pelo governo, isso considerando os desafios dessa jornada que
começa com a captação das necessidades da população ou a identificação de um problema
público e que, nesse caso, deverá ser trabalhado por meio de uma política pública utilizando os
mecanismos tecnológicos necessários para acessar ou trabalhar com os dados armazenados.
Assim, a resposta a esta demanda inicial será devolvida em forma de serviço público ao cidadão.
Figura 1 - Camadas para disponibilização de serviço ao cidadão

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Percebe-se uma complexidade no fornecimento de serviços pela administração pública
porque o cidadão, em sua maioria é visto de forma diferente, onde em determinadas situações
ele é um paciente, um condutor, um aluno, dependendo de onde ele está buscando seu serviço.
Este mesmo cidadão também precisa entender a complexidade do estado ao utilizar órgãos
diferentes para prover informações sobre um único bem do cidadão, como um veículo. O
cidadão ainda não consegue absorver todas as opções de serviços públicos disponibilizados por
conta dessa complexidade do entendimento de como tudo funciona e nem mesmo da existência
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de um determinado serviço. Mesmo o governo mais organizado que disponibiliza uma extensa
carta de serviços e com um campo de busca por serviços em seu portal ainda pode gerar o
mesmo problema, pois o cidadão ainda precisa ter um profundo conhecimento de todo o
funcionamento do governo para entender do que ele pode usufruir.
Na área pública, onde o objeto principal é o serviço público, há uma maior necessidade
de maior aproximação com o cidadão, com o propósito de entender como esse cidadão é e quais
são as suas reais necessidades, tendo o governo como parceiro. É uma proposta de
ressignificação da atuação na administração pública, porque os dados e serviços públicos
podem ser elementos transformadores na relação com o cidadão. Com isso, também poderia vir
a ser possível recomendar serviços públicos baseados no perfil do cidadão, na região em que
reside, nos serviços já utilizados por ele ou utilizados por outras pessoas com perfil similar. Um
governo inteligente pode explorar com mais intensidade a capacidade de transformação
alcançados pelos dados e pode disponibilizar mecanismos personalizados de oferta de serviços
públicos.
1.1

Objetivos da pesquisa
O objetivo geral deste trabalho é propor e desenvolver uma plataforma para filtragem e

fornecimento de conteúdo personalizado para o cidadão, num contexto de governo digital,
baseado em sistemas de recomendação de serviços e informações governamentais.
No entanto, quando avaliado um modelo para filtragem de conteúdo e geração de
recomendação baseado em dados da administração pública, alguns desafios precisaram ser
observados, como:
a) A forma como os dados poderão ser coletados no ambiente de governo digital;
b) As estratégias de modelagem das recomendações;
c) A maneira mais adequada para que as recomendações sejam filtradas;
d) A apresentação das recomendações para o cidadão;
e) Impacto da aplicação de soluções de recomendações nas políticas públicas;
f) Implicação legal na aplicação dessa tecnologia no propósito do estudo;
g) Preparação da governança de dados do governo para gerenciar soluções desta
natureza.
Sendo que essas indagações nos levaram a gerar os objetivos específicos a seguir.
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1.1.1 Objetivos Específicos
Assim, para estruturação do estudo e responder aos desafios acima descritos foram
definidos os seguintes objetivos específicos:
1. Pesquisar trabalhos e produções científicas para fortalecer e embasar o estudo;
2. Desenvolver um sistema de recomendação de serviços públicos;
3. Definir e desenvolver um ambiente digital como modelo de visualização das
recomendações geradas;
4. Avaliar requisitos e impactos para que a administração pública deve considerar
no uso de sistemas de recomendação sobre os dados públicos.

Dessa forma, o estudo fica mapeado conforme a Figura 2:
Figura 2 - Mapa de objetivos do estudo

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
1.2

Justificativa
Os benefícios potenciais dos serviços de governo digital, em muitos casos, não são

totalmente percebidos, uma vez que a quantidade de informações disponíveis nos portais
governamentais é muito grande e nem sempre os serviços prestados pelos governos são claros
em sua definição de uso pelos cidadãos.
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Por um lado, tomemos, como exemplo, o Governo do Estado de Mato Grosso que se
estima ter mais de 700 serviços disponíveis ao cidadão (são 35 órgãos e uma média de 20
serviços por órgão) e que ainda produz cerca de 30.000 notícias por ano (estimativa avaliando
a publicação em uma semana pelos portais do governo), além de outros documentos produzidos
e publicados. Por outro lado, existe o cidadão que precisa ter acesso a esse grande volume de
informações e serviços. E que, além do Executivo Estadual (Governo de MT), que é o foco
deste estudo, esse mesmo cidadão ainda precisa cumprir seus deveres e ter acesso a seus direitos
nas instituições públicas nos demais poderes e esferas da administração pública, intensificando
ainda mais essa abundância e complexidade dos serviços públicos.
Assim, para melhor exemplificar, tem-se a Figura 3, que demonstra uma variedade de
informações geradas para o cidadão, considerando as diversas fontes de dados que a
administração pública pode possuir.
Figura 3 - Variedade de informações geradas pela administração pública

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Essa gama de informações geradas pelas bases e ações da administração pública
poderiam ser integradas, tratadas, filtradas e entregues para serem apresentadas no portal ou
aplicativo que o ente público já possui. Fazendo com que o conteúdo customizado para o perfil
ou necessidade do cidadão possa ser recomendado, como um serviço público, ou uma notícia
publicada, ou uma oportunidade de emprego, ou um projeto para a região do cidadão, tudo
baseado em suas características, comportamento, gostos ou outro mecanismo que possa estar
relacionado ao seu perfil.
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Essa segmentação do conteúdo pode tornar a experiência do cidadão mais
personalizada, trazendo mais comodidade, participação e satisfação. E a administração pública
efetivamente pode iniciar o processo de inteligência nas ações de governo digital,
ressignificando seu modo de entregar seu principal negócio, de tal forma que é servir ao
cidadão, e permitindo um maior engajamento de sua parte.
Pelo exposto até aqui, este projeto pode abrir um caminho para procurar fortalecer a
relação de governo e cidadão, por meio de personalização do serviço ao cidadão, baseado em
seu padrão de comportamento e similaridade entre os serviços ofertados pelo governo
eletrônico, colaborando e estimulando a atuação do indivíduo através de serviços públicos de
qualidade e acessível. Ainda mais quando se considera que para o desenvolvimento de um
Estado mais forte e socialmente justo é necessário a participação não só do governo, mas
também das diversas camadas sociais, pois envolve todo um contexto social, político e
histórico, onde os contornos dos diversos atores sociais determinam os pressupostos e os efeitos
do Estado.
1.3

Estrutura do Trabalho
Além deste conteúdo introdutório, o trabalho está estruturado nas seguintes seções: a

seção 2 apresenta a revisão da literatura com os conceitos ligados aos sistemas de
recomendação, bem como os trabalhos aplicados a contextos diferentes e aos demais assuntos
analisados no estudo e relacionados ao modelo de recomendação; a seção 3 apresenta os
materiais e os métodos utilizados no escrito; a seção 4 apresenta os resultados alcançados no
estudo, em especial descreve o experimento realizado no desenvolvimento do modelo híbrido
de recomendação, bem como o resultado referente ao portfólio de serviços públicos, o modelo
de mapeamento e definição para um sistema de recomendação e a proposta de um design de
interface para os resultados de uma recomendação de serviços públicos; e por fim é apresentado
na a seção 5 as considerações finais, as contribuições e as perspectivas futuras deste trabalho.
O Apêndice A contém o detalhamento do estudo sobre a privacidade de dados no uso
de sistemas de recomendações no contexto da administração pública; o Apêndice B retrata a
análise sobre a governança de dados pelo governo para uso de sistemas de recomendação; o
Apêndice C discute o uso de uma marca para os conteúdos filtrados pelos sistemas de
recomendação; o Apêndice D especifica o fluxo do processo de recomendação tratado no
trabalho; o Apêndice E detalha as especificações técnica do software desenvolvido para
apresentação das recomendações; o Apêndice F apresenta o artigo científico resultante do
estudo de aplicações de inteligência artificial no ciclo de políticas públicas; assim como o
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Apêndice G apresenta artigo científico relacionado a experiência do usuário na apresentação
das recomendações resultantes do modelo trabalhado no experimento; o Apêndice H aponta o
relatório de projeto institucional do manual de estruturação de portfólio de serviços para o
Governo de Mato Grosso; o Apêndice I, o relatório técnico com proposta de modelo visual para
definição de recomendações; o Apêndice J, o artigo científico do modelo hibrido de filtragem
proposta no estudo; o Apêndice K detalha a etapa de análise de dados do experimento; o
Apêndice L relaciona os dados de todos os serviços públicos utilizados no trabalho; o Apêndice
M apresenta a evidência de registro do software de recomendação; e o Apêndice N foi gerado
especificamente para melhor exemplificar o programa PROFNIT e quais foram as motivações
e a trajetória percorrida na construção deste trabalho pelo autor.
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2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Serviços digitais
A demanda de serviço do cidadão moderno é diferenciada no atual contexto, pois hoje
já consome, no mercado privado, serviços de forma mais cômoda e intuitiva. Os desafios que
se apresentam, tanto na esfera pública quanto na privada são os mesmos, porém percebe-se uma
experiência diferente na disponibilização do serviço à mesma pessoa, a separando enquanto
consumidor e como cidadão, pois no mercado privado todo o esforço é voltado para ofertar
cada vez mais serviços ao consumidor sem alterar o negócio ou o propósito de existir da
empresa. Enquanto na área pública é observado esse mesmo esforço, só que de forma mais
tímida na entrega do serviço em formato mais inovador, pretendendo justamente exibir a
evolução/ a tentativa de mudança no conceito que o estado tem de seu consumidor – cidadão,
inovando no seu negócio – governança/governabilidade/gestão.
Os bons resultados alcançados pelo mercado privado para retenção, fidelização e
satisfação do consumidor foram potencializados pelo uso de mecanismos de recomendação de
produtos, filmes, músicas, vídeos etc. Casos de sucesso como os das empresas Netflix, Amazon,
Spotify, Youtube (Google), por exemplo, são modelos de como essa abordagem mudou no
comportamento de consumo das pessoas e de oferta pelas empresas. Há uma infinidade de
produtos (filmes, livros, eletrônicos, músicas, vídeos) disponibilizados e que podem deixar o
cliente confuso na opção de uso ou compra. Inteligentemente, empresas como a Netflix
(GOMEZ-URIBE e HUNT, 2016), fazem uso de sistema de recomendação e tornam o grande
volume de dados armazenados numa relação personalizada baseada nas preferências do cliente.
Esse afunilamento torna a experiência do cliente mais efetiva, sem limitar a possibilidade de
expandir sua navegação pelas demais opções do portal.
O mercado privado utiliza diversas técnicas para melhor conhecer e se relacionar com
seu público-alvo (SOHRABI e KHANLARI, 2007; GOMEZ-URIBE e HUNT, 2016) e a
administração pública precisa se atentar de vez para esse modelo estabelecido. Já é uma cultura
do mercado privado buscar essa satisfação ao cliente com melhores plataformas de compras,
com mais opções de pagamento, diversidade na oferta de serviços, inovações de processos e
com produtos para retenção de clientes, aprimoramento das técnicas de fidelização,
mecanismos de avaliação de atendimento e modelos de gestão de todo ciclo de vida do cliente.
São estratégias para um relacionamento mais duradouro, satisfatório e de confiança.
Assim, quando uma empresa, por meio dos dados armazenados começa a conhecer
melhor a cultura individual e preferencias de cada cliente, então pode ser possível ajudar a
entender as reais necessidades e, assim, ofertar os produtos correspondente ao perfil
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demonstrados pelos dados coletados/apurados, pautado no que clientes similares compraram,
ou baseado a itens similares o que o cliente gosta, ou a itens mais populares entre grupos das
mesmas características do cliente. Isso pode proporcionar, além da já citada retenção,
fidelização e satisfação do cliente, há também um aumento nas vendas e consequentemente uma
maior lucratividade.
Da mesma forma que o setor privado a administração pública também é uma grande
fonte de provimento de produtos (serviços) para o consumidor (cidadão). Os serviços públicos
são distribuídos, de acordo com as devidas competências entre os órgãos do poder executivo,
legislativo e judiciário e todos ainda dispostos nas esferas federal, estadual e municipal. São
muitas opções e o cidadão tem a mesma dificuldade de consumo, pois não sabe exatamente
para que serve cada serviço, qual órgão o disponibiliza, e nem mesmo da existência de um
determinado serviço para o seu referido perfil ou necessidade.
Na perspectiva de governos estaduais, o executivo estadual, percebe-se uma tendência
de cada vez mais fortalecer a estratégia de transformação digital, conforme aponta a pesquisa
(ABEP-TIC, 2020), que calculou o índice de oferta de serviços públicos digitais dos Governos
Estaduais e Distrital no Brasil. Mas será que a concentração dos serviços em plataforma única,
mesmo trazendo diversas vantagens ao cidadão, não poderá gerar uma sobrecarga de
informação? (GUO e LU, 2007). Essa constante demonstra mais uma vez como o
desenvolvimento de sistema de recomendação é uma necessidade emergente para o
aprimoramento dos serviços públicos digitais.
2.2

Abundância de informações
Uma pessoa não tem tempo para explorar todas as opções disponíveis a ela em toda a

sua vida. Só o que é gerado de informações novas num período de 24 horas ela precisaria
dedicar 1 (um) ano de atenção (KELLY, 2017).
Tal situação é evidenciada quando se analisa tudo o que acontece em apenas um minuto
na Internet, conforme aponta DOMO (2020) e retratado na Figura 4, que revela números
impressionantes da avançada geração de dados por meio do entretenimento, conexões entre
pessoas e modelo de trabalho, em especial neste ano de 2020 com as possibilidades tecnológicas
potencializadas em decorrência da pandemia do COVID-19.
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Figura 4 - Volume de dados consumidos na Internet a cada minuto

Fonte: DOMO (2020)
Simon (1971) destaca que: “Em um mundo rico em informações, a riqueza de
informações significa uma escassez de outra coisa: a escassez de tudo o que a informação
consome. E o que a informação consome é bastante óbvio: consome a atenção de seus
destinatários”.
E a atenção do usuário num ambiente de internet é o início de qualquer relacionamento
de sucesso para as instituições que disponibilizam o seu serviço ou produto nas plataformas
digitais.
A quantidade de informações disponíveis por um lado aumenta as possibilidades do
usuário em consumir conteúdo bem diversificado e, por outro lado, pode gerar uma sobrecarga
de informações (AYACHI et al., 2016; LU et al., 2015; MCLOAD e CHEN, 2009; GUO e LU,
2007) e tornar a abundância um verdadeiro tormento na vida do usuário.
Schwartz (2004) discute em sua obra o paradoxo da escolha e contesta a ideia de que
mais opções de escolha geram maior satisfação e acredita que o alto volume de opções está
tornando as pessoas menos felizes e mais ansiosas e frustradas, mesmo acreditando que seja
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interessante exercer nossa liberdade de escolha. O autor contesta o dogma de que com mais
escolhas temos mais liberdade, e com mais liberdade temos mais bem-estar. E ainda destaca
que o efeito da abundância de informações e opções pode produzir paralisia, em vez de
libertação.
O estudo de DOMO (2020) não considerou uma fonte de geração de muito conteúdo
que é a administração pública. Diariamente documentos são produzidos, projetos são
implantados, legislações elaboradas, notícias publicadas e especialmente serviços sendo
consumidos ao mesmo tempo em que gera uma rica informação sobre como um cidadão
efetivamente está sendo atendido pela administração pública. E essa abordagem é a essência
deste estudo.
Neste contexto hoje é possível que soluções tecnológicas criem condições que
possibilitem tratar grandes volumes de dados e trabalhar padrões de comportamento sobre estes
para gerar novas frentes de valor. E este estudo discute a possibilidade de a administração
pública utilizar os mesmos mecanismos já consolidados pelo mercado privado para também
disponibilizar os serviços de forma mais intuitiva, utilizando para isso as técnicas, métodos e
algoritmos de aprendizado de máquina, especialmente os sistemas de recomendação, a fim de
recomendar os serviços de governo digital para o cidadão.
2.3

Inteligência Artificial (IA)
IA é a programação ou treinamento de um computador para executar tarefas

normalmente reservadas para a inteligência humana, seja para recomendar qual o próximo filme
assistir ou responder a perguntas técnicas. Brevemente a IA irá permear as formas como
interagir com o nosso governo também (Mehr, 2017).
Sistemas que utilizam IA e fazem ações de forma autônoma não são mais filmes de
ficção e estão moldando nossas práticas diárias, bem como um número crescente de aspectos
fundamentais de nossa sociedade. O crescimento da IA nos últimos anos foi fortalecida pelo
desenvolvimento de quatro tendências: de estatísticas e métodos probabilísticos; a de
disponibilidade de quantidades cada vez maiores de dados; a de acessibilidade de poder
computacional enorme e mais barato; e a da transformação cada vez maior de lugares em
ambientes favoráveis a tecnologia, como cidades inteligentes.
Para Cath (2017), as políticas devem garantir que a IA seja direcionada totalmente para
promover o bem público. Para isto, é necessário uma clara e convincente compreensão de que
tipo de "boa sociedade de IA" queremos desenvolver.
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Wirtz e Muller (2019) apontam que o fornecimento de bens e serviços públicos aos
cidadãos enfrenta muitas vezes problemas que vão desde questões com grandes volumes de
casos e longos períodos de tratamento de procedimentos, combinados com a escassez de
especialistas e funcionários, a obstáculos administrativos que obrigam os funcionários a
papelada rotineira e repetitiva. E complementa dizendo que a IA também pode ser usada para
substituir parcialmente o pessoal humano, implementando um sistema de computador
inteligente que automatiza pelo menos algumas partes do trabalhoso processo.
No processo de transformação de dado em informação e depois em inteligência,
entende-se que a informação estará sempre sujeita à interpretação do tomador de decisão em
qualquer dos níveis da organização, pois existem diversos fatores de influência nesse processo,
como: modelos mentais, vieses, percepções, conhecimentos, experiência (Hoffman, 2011).
Diversos países, como a China, Estados Unidos e Canadá, estão aprofundando seus
estudos na implementação de projetos que poderão torná-los mais competitivos com o controle
e para melhor entendimento desta tecnologia ou para implementar política pública de forte
impacto social. E para isto, estão elaborando um documento de estratégia nacional de IA para
guiar os investimentos e planejamento para esta finalidade.
É uma tecnologia de grande impacto e transformação e que pode beneficiar a gestão dos
governos em todas as esferas por ser uma realidade que vai permitir mudanças na maneira como
as pessoas vivem, trabalham, aprendem e se comunicam. Não à toa que os governos estão
estabelecendo estratégias nacionais para exploração dessa tecnologia.
A IA tem diversas subdivisões que são serviços de inteligência proporcionados por esta
ciência, como o aprendizado de máquina, o processamento de linguagem natural (NLP Natural Language Processing), os experts systems, a robótica, o speech, entre outros.
O Aprendizado de Máquina (AM) é uma área da IA cujo objetivo é a construção de
sistemas capazes em adquirir conhecimentos de forma automática (MONARD e
BARANAUSKAS, 2003). Para Jordan e Mitchell (2015) o aprendizado de máquina aborda a
questão de como construir computadores que melhoram automaticamente através da
experiência trabalhada. É uma área situada na interseção da ciência da computação e estatística,
e no centro da IA e da ciência de dados.
O progresso recente no AM foi impulsionado tanto pelo desenvolvimento de novos
algoritmos quanto pela contínua explosão na disponibilidade de dados e ao barateamento dos
equipamentos de processamento e armazenamento.
Uma noção da complexidade das quantidades de algoritmos de AM é abordada por
Fernández-Delgado et al. (2014) que estruturou 179 classificadores de 17 famílias diferentes
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desses algoritmos, como o bayesiano, máquinas de vetores de suporte, redes neurais, árvores
de decisão, classificadores baseados em regras, florestas aleatórias, e outros.
Para ilustrar a dimensão dessas opções, observa-se um mapa mental desenhado por
Brownlee (2020), conforme a Figura 5, que descreve diversas ramificações dos tipos de
algoritmos de aprendizado de máquina:
Figura 5 - Mapa mental dos principais algoritmos de aprendizado de máquina

Fonte: Brownlee (2020).
As técnicas de AM (aprendizado de máquina) são elementos centrais na aplicação de
soluções de IA (inteligência artificial) e fazem parte da grande revolução que proporciona a
máquina a pensar muito próxima a um ser humano. Estas tecnologias viabilizam a IA dando
maior realidade para as soluções desenvolvidas.
As técnicas de AM podem ter seu uso empregado em diferentes áreas, especialmente os
sistemas de recomendação, que vem recebendo destaque devido a intensa implementação em
serviços de recomendação de itens e opções para os usuários. Estipula-se que o volume de
informação disponível no mundo duplica a cada 20 meses (BREESE, et. al., 1998). Jeff Bezos,
presidente da Amazon.com, demonstrando que estava disposto a alcançar seus objetivos de
personalização do comércio eletrônico, afirmou que: “Se eu tiver 3 milhões de clientes na Web,
deveriam ter 3 milhões de lojas na Web” (SCHAFER et al, 2001).
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2.3.1 Sistema de Recomendação (SR)
Qualquer pessoa está sujeita a realizar diversas escolhas em seu dia a dia. O SR pode
desempenhar um papel crucial no uso de grandes volumes de dados a fim de tornar essas
escolhas cada vez mais sugestivas, com maior efetividade e realmente serem avaliadas para um
resultado baseado em melhores decisões que a máquina poderá oferecer.
O SR é uma técnica de software que fornece sugestões de informações que sejam úteis
para o usuário, quanto a processos de tomada de decisão, como quais produtos comprar, qual
música ouvir, a que filme assistir ou quais notícias online para ler (RICCI, 2015).
SR são amplamente utilizados hoje por grandes corporações de entrega de serviços,
como Netflix, para recomendar séries e filmes, Amazon, para recomendar livros, Facebook,
para recomendar amigos, Youtube, para recomendar vídeos, entre outros.
Em relação à sistema de recomendação, Katarya e Verma (2016), propuseram um
sistema de recomendação de filmes. Fernandez-Garcia et al. (2018), que define um sistema de
recomendação para aplicativos baseados em componentes usando técnicas de aprendizado de
máquina. Recomendações de empregos (YANG, S. et al. 2017), Hajek e Henriques (2017) para
detecção de fraudes, Lee et al. (2017) para recomendação de músicas e Sanchez et al. (2017)
para recomendações de varejo.
As principais funções de um SR para grandes provedores de serviços estão relacionadas
a aumento do número de itens vendidos, a oferta de outros produtos por similaridade, aumento
da satisfação do cliente, aumento da fidelização dos clientes, e melhor entendimento do que o
cliente gosta, baseado na Inteligência sobre os dados disponíveis (RICCI, 2015).
Os SR foram potencializados na área de e-commerce para proporcionar sugestões de
produtos e prover informação para auxiliar na escolha do que consumir. Assim como a visão
de Bezos, objetiva a criação de uma nova loja personalizada a cada cliente (THABTAH et. al.,
2005). As principais corporações de venda de produtos virtuais já utilizam mecanismos de
recomendação como diferencial, e que ocupa uma parte significante de suas receitas, como é o
caso da Amazon.com (LINDEN et al., 2003) e da Netflix (BENNET e LANNING, 2007). As
principais funções dos sistemas de recomendação são analisar os dados dos usuários ou dos
itens consumidos por eles e extrair informações úteis para novas sugestões de consumo
(MCLEOD e CHEN, 2009).
Existem diversas técnicas para implementação de sistemas de recomendação, incluindo
as baseadas em conteúdo e as colaborativas (ROH, 2003; ADOMAVICIUS E TUZHILIN,
2005), ou para melhorar a performance das recomendações, estes métodos podem ser
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combinados em modelos híbridos (BARRAGÁNS-MARTÍNEZ et al., 2010; ADOMAVICIUS
e TUZHILIN, 2005), que fazem uso de umas ou mais técnicas de recomendação, geralmente
combinando uma de abordagem colaborativa com conteúdo, para minimizar as limitações
individuais de cada abordagem.
O propósito da filtragem colaborativa é fazer recomendações aos usuários baseado nos
comportamentos das transações de usuários com gostos similares, agrupando os dados em
segmentos e seus padrões (AGGARWAL, 2016). Ainda segundo Aggarwal (2016), os sistemas
de recomendação baseados em conteúdo se propõem a combinar itens que são similares com o
que o usuário consumiu, com base no histórico seu de itens consumidos. A similaridade é
calculada pela análise de conteúdo dos próprios itens (RICCI, 2015). Sistemas de recomendação
híbridos buscam melhorar o desempenho do modelo (BURKE, 2002) e combinam o poder das
diferentes técnicas de recomendações (AGGARWAL, 2016; ADOMAVICIUS e TUZHILIN,
2005).
Um problema relativo aos sistemas de Recomendação é a partida a frio (cold-start). Esta
situação, de acordo com Hernando et al. (2016), pode ser devido a um novo item que foi
adicionado a base de dados ou a um novo usuário no modelo, pois quando um novo usuário
acessa o modelo, como não há histórico de dados para os cálculos de correlação.
Entre as medidas de avaliação de um sistema de recomendação estão Mean Absolute
Error (MAE) e Root Mean Squared Error (RMSE), que avaliam o quanto um modelo pode
prever o valor de avaliação para uma recomendação de um determinado item (HERLOCKER
et al., 2004). O RMSE talvez seja entre as métricas usadas, a mais popular na avaliação da
precisão das avaliações previstas (RICCI, 2015). As medidas precision e recall são medidas de
desempenho para recuperação da informação, sendo a precisão uma importante medida de
eficiência dos itens relevantes, e já o recall faz a medição do número de itens selecionados
relevantes e o número total de itens em todo o conjunto (ANANDHAN et al. 2018).
As medidas de similaridade são ferramenta primordiais nos cálculos de semelhanças
entre entidades. A similaridade de cosseno é basicamente aplicada para determinar a
semelhança entre as transações e entre itens (RICCI, 2015). Já a medida do coeficiente de
correlação de Pearson avalia o quanto entidades estão correlacionados e é usada para buscar
relação entre dois dados (MADADIPOUYA e CHELLIAH, 2017).
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2.4 Sistemas de recomendações no contexto de governo digital
2.4.1 Relação com serviços públicos
A aplicação de sistemas de recomendações em serviços públicos é a ponto central da
discussão deste trabalho. E alguns autores discutem situações importantes relacionadas a esse
tema, como:
a) Recomendação proativa e reativa de serviços de governo eletrônico, onde
observa que as fontes de dados do sistema incluem dados coletados de redes
sociais, mídia e dados coletados de feedbacks de cidadãos em serviços de
governo eletrônico, com uso de sistemas de recomendação baseados em
restrições (Constraint-based recommender systems) que visam recomendar
serviços que atendam às necessidades dos cidadãos e correspondam para a
situação deles (AYACHI et al., 2016);
b) Utilização de agentes inteligentes para apoiar os cidadãos em seu acesso a
serviços governamentais, que apresenta um sistema multiagente para apoiar os
cidadãos na seleção dos serviços prestados pelos órgãos da Administração
Pública. O proposto sistema identifica e sugere os serviços mais interessantes
para um cidadão; para conseguir isso, ele considera tanto seu perfil quanto às
características dos dispositivos utilizado por ele (MEO et al., 2007);
c) Serviços inteligentes de governo eletrônico com técnica de recomendação
personalizada, que aborda o fato de que com o rápido desenvolvimento dos
serviços de governo eletrônico (governo eletrônico), o número de sites de
governo eletrônico está aumentando dinamicamente. Um vasto recurso de
informações e serviços desses sites pode resultar em um grave problema de
sobrecarga de informações e prejudicar a eficácia do governo eletrônico
Serviços. Os clientes podem achar difícil localizar informações relevantes do
Sites de governo eletrônico. Embora muitas técnicas avançadas tenham sido
aplicadas, corresponder aos interesses e necessidades particulares dos cidadãos
e das empresas ainda é um dos principais desafios para os serviços de governo
eletrônico (GUO e LU, 2007).
Embora não sejam fortemente atrelados ao objeto do estudo, as seguintes discussões
apresentaram pontos importantes:
a) Personalização da Web para aceitação de tecnologia pelo usuário: uma
investigação empírica de serviços de governo eletrônico, que discute a aceitação
dos sistemas de recomendação no contexto de governo eletrônico, que envolveu
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a realização de um experimento de laboratório com o grupo que recebeu
formulários personalizado da web para solicitar um serviço de governo
eletrônico e comprovou que personalizar a Web por autorreferência e a
relevância do conteúdo tem um significativo papel de influenciar a relação entre
os determinantes de intenção de uso e intenção comportamental em certos casos
(KRISHNARAJU et al., 2016);
b) Desenvolvimentos de aplicativos do sistema de recomendação: uma pesquisa,
que analisa os desenvolvimentos de aplicativos de sistemas de recomendação e
os agrupa em oito categorias principais: e-governo, e-business, e-commerce / eshopping, Biblioteca eletrônica, aprendizado eletrônico, turismo eletrônico,
serviços de recursos eletrônicos e atividades de grupo eletrônico. Ele ainda
examina sistematicamente os sistemas de recomendação relatados por meio de
quatro dimensões: métodos de recomendação (como filtragem colaborativa),
software de sistemas de recomendação, domínios de aplicativos do mundo real
(como e-business) e plataformas de aplicativos (como baseados em plataformas
móveis) (LU et al., 2015).
Alguns resultados foram importantes para consolidar melhor a visão da pesquisa,
inclusive discutindo pontos contrários ao estudo, onde podemos destacar:
a) Mídia de serviço público, diversidade e algoritmo Recomendação: As
organizações de Mídia de serviço público hesitam em personalizar a exposição
do conteúdo e tratam com muita resistência o uso de sistemas de recomendação.
Destacam ainda como barreira o fluxo de trabalho da transmissão de conteúdo,
a falta de bons metadados e habilidades técnicas da equipe. Consideram ainda
que são vulneráveis a acusações políticas e comerciais (SORENSEN, 2019);
b) Políticas culturais, missões sociais, algoritmos e discrição: o que as instituições
de serviço público devem recomendar: que discute até que ponto a tecnologia de
recomendação com base no comportamento do usuário, interação e outros tipos
de feedback desequilibra o uso social do conteúdo. Ainda questiona a implicação
de implementar tecnologia desenvolvida em outras condições que não o serviço
público, para exemplo para fins comerciais, como imitar o algoritmo design da
Netflix e Amazon ser um exemplo de isomorfismo entre público e atores
privados. As organizações de financiamento público são guiadas por seus
compromissos com a sociedade como um todo e seus membros individuais com
suas necessidades e preferências. Pondera ainda que o uso de tecnologia nova e
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emergente não é um problema, se a tecnologia se adequar ao social na missão de
abordar o público como cidadão e não como consumidor (TALLERAS et al.,
2020);
c) Modelo de coleta, curadoria e fusão de dados para apoiar recomendações de
serviço público para governos eletrônicos, onde este trabalho relata os primeiros
resultados de um projeto que visa criar um ecossistema de melhores práticas,
ferramentas e recomendações para transformar as administrações públicas de
forma mais eficiente e inclusiva e serviços centrados no cidadão. Aponta que o
objetivo das recomendações é apoiar os governos a descobrir por que os
cidadãos param de usar os serviços públicos e usam essas informações para
reajustar a oferta para trazer esses cidadãos de volta. Além disso, ajudará a
identificar quais são os motivos de os cidadãos não usarem um determinado
serviço

público

(devido

a

acessibilidade,

falta

de

conhecimento,

constrangimento, falta de interesse etc.) e, quando apropriado, usam essas
informações para tornar os serviços públicos mais atraentes, então eles passam
a usar os serviços (SEDRAKYAN et al., 2018).
Existem também outras iniciativas que se assemelham ao propósito deste estudo, onde
podemos destacar:
a) Como em Sabucedo et al. (2012), que explorou a descoberta de serviços públicas
usando folksonomias. Ainda desenvolveu um site social e fornecem um
completo mecanismo para recomendar novos serviços aos usuários usando
técnicas de recomendadores de filtragem colaborativa e filtragem baseada em
conteúdo;
b) Em Martinguerrero et al. (2016), buscou-se desenvolver um recomendador com
filtro de colaboração com base em informações extraídas de algoritmos de
agrupamento; esses algoritmos de agrupamento permitem encontrar grupos de
usuários semelhantes que podem ser usados para dar recomendações úteis aos
usuários;
c) Já em Iaquinta et al. (2013) apresentou uma abordagem para segmentação de
usuários no domínio e-Gov com base em uma técnica de agrupamento parcial
que explora dados demográficos e geográficos. A adequação da abordagem foi
demonstrada considerando dados sobre empresários interessados em abrir
empresas públicas. Os resultados preliminares obtidos encorajam a aplicação da
abordagem a cenários mais amplos envolvendo serviços de e-Gov;
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d) E Cortés-Cediel et al. (2017), que também confirma que na literatura, existem
poucos estudos sobre sistemas de recomendação para o domínio da governação
eletrônica, e a maioria deles propõe abordagens de recomendação muito simples
centradas

principalmente

em

dois

casos

de

aplicação

particulares,

nomeadamente fornecer aos cidadãos notificações eletrônicas/ serviços
eletrônicos governamentais personalizados e auxiliando na busca de parceiros
de negócios em serviços eletrônicos do governo. Aborda ainda a governança
eletrônica do governo para os cidadãos (G2C), que visa fornecer aos cidadãos
uma variedade de informações e serviços eletrônicos on-line de maneira
eficiente, além de fortalecer o relacionamento entre o governo e os cidadãos
usando as TIC. Os serviços G2C permitem que os cidadãos acessem documentos
governamentais (por exemplo, legislações e regulamentos), façam transações
(por exemplo, pagamento de impostos e serviços públicos municipais) e
realizem tarefas burocráticas (por exemplo, mudanças de endereço e solicitação
de instalações e subsídios). Em uma comunicação bidirecional, os serviços do
G2C também permitem que os cidadãos enviem mensagens diretamente aos
administradores públicos, enviem votos eletrônicos à distância, proponham,
discutam e votem iniciativas públicas;
e) Conforme apontado em Lu et al. (2015), que traz uma visão prática de aplicações
de sistemas de recomendações voltadas para governo eletrônico, foram
identificados apenas 7 sistemas desenvolvidos desta natureza, no entanto
nenhum com o foco em sintetizar uma abordagem de consolidação de acesso a
serviços públicos para facilitar o acesso do cidadão.
Uma importante discussão sobre o tema foi tratado no manifesto do workshop de
sistema de recomendação para o cidadão (YANG, J. et al., 2017), que resumiu resultados do
evento CitRec’17, realizado na 11ª conferência da ACM (Association for Computing
Machinery) sobre sistemas de recomendação, em agosto de 2017, que objetivou aumentar a
consciência social e o engajamento do cidadão na vida de sua cidade, e onde na oportunidade
foram discutidos os desafios e oportunidades para o desenvolvimento de sistemas de
recomendação voltados ao cidadão. O manifesto reforça o fato de que a personalização e à
filtragem de informações são valiosas nos sistemas de recomendação para os cidadãos,
inclusive como método de promover a inclusão social, a participação eletrônica e de moderação
com o propósito de promover a justiça das ações de governo e ainda melhor a comunicação
entre o governo e cidadão, o que demonstra forte relação com o propósito do presente estudo.
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Entre os objetivos de um sistema de recomendação para o cidadão o manifesto aponta,
baseado em Arnstein (1969), a existência de três níveis de participação da sociedade, quais
sejam: o acesso à informação, consulta e coprodução (co-design). E justamente no nível de
informação que os sistemas de recomendação são projetados para manter o cidadão informado,
fornecendo, por exemplo, sugestões personalizadas de serviços governamentais. Nessa
perspectiva há um forte alinhamento com o objetivo deste tratado ao buscar um mecanismo por
meio de sistemas de recomendação de facilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos.
Outro trabalho importante que inspirou a produção do estudo foi abordado por GomezUribe e Hunt (2016), que discutiu os vários algoritmos que compõem o sistema de
recomendação da Netflix e descrevem seu objetivo comercial.
2.4.2 Relação com política pública (PP)
A ciência de PP é o campo da ciência social dedicado ao estudo de PP, problemas
públicos, instrumentos e atores políticos. Se desmembrou das ciências políticas e recebeu
influências de disciplinas como economia, sociologia, engenharia, psicologia social,
administração pública e direito (Secchi, 2016, p. 6). O modelo de ciclo de PP é uma concepção
abstrata do processo político, servindo como instrumento para análise da PP, mesmo que não
corresponda ao que se realiza de forma exata na prática. Alguns autores não declaram
explicitamente a visão de uma determinada etapa, mas de certa forma a consideram uma
atividade dentro de outra etapa. A visão mais precisa e didática é apresentada por Secchi (2016),
exibindo as sete etapas com muita clareza, conforme Figura 6.
Figura 6 - Ciclo de Política Pública

Fonte: Adaptado de Secchi (2014).
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A etapa da identificação do problema público corresponde a necessidade ou
oportunidade de melhoria para a população. A formação de agenda discute o problema e o eleva
a condição de intervenção pública. E na formulação de alternativas são definidas as possíveis
políticas públicas para enfrentamento do problema. A tomada de decisão representa o
equacionamento dos interesses dos envolvidos e definição do caminho a percorrer. A
implementação é a execução da PP na área definida. A avaliação trata do julgamento da
validade das propostas de PP implementada e a extinção é onde o problema originário da
política é resolvido ou quando a política perde importância ou é percebida como ineficaz
(SECCHI, 2014). A estruturação de uma PP é pautada num processo que compreende diversas
etapas, conforme abordagens de vários autores que seguem um conjunto de ações praticamente
na mesma linha e estão apresentadas na Figura 7, que aponta o tipo de conteúdo observado
pelos autores em cada etapa do processo e o ano da publicação de seu estudo.
Figura 7 - Etapas do Ciclo de Políticas Públicas na visão de diversos autores
Autor
Nome(s)
Howlett e Ramesh
Mack
Lasswell

Fases do Ciclo de Política Pública
Ano
1993
1971
1951

Problema

Agenda

Alternativas

Informação

Promoção

Prescrição

Decisão

Invocação
Política
Avanço das
Rose
1973 Necessidades
Contexto
demandas
Determinantes
Jenkins
1978
Iniciação
Informação Consideração
Brewer
1974
Invenção
Estimativa
Seleção
Frey
2000
Avaliar e
Souza
2006
selecionar
opções
Saraiva e Ferrarezi 2006
Formulação
Secchi
2016

Hogwood e Gunn 1984

Temas
(Definição
e Filtro)

Prognóstico

Implementação

Avaliação

Efetivação

Correção, ajuste

Extinção

Resultados
Política
Feedback

E execução

Objetivos
Prioridades
Análise das
opções

E acompanhamento
Monitoramento
Controle
Avaliação
Revisão
Manutenção
Sucessão

Término

Fonte: Adaptado de Baptista e Rezende (2011).
As principais abordagens sobre o ciclo de PP possuem pontos de vista diferentes na
estruturação das etapas, mas compartilham a ideia da importância de se dividir todo o ciclo
nessas fases, com especial atenção a diferentes momentos que a PP precisa ser trabalhada,
considerando os detalhes que precisam ser observados pelos atores do processo, facilitando
assim o entendimento e execução da PP. As diversas abordagens, dos autores citados, sobre as
etapas do processo demonstram a jornada pela qual a política deve passar para ser efetivada,
onde diversos atores se relacionam a fim de obter o resultado esperado, podendo passar a
mensagem de um processo moroso e com fases isoladas. A etapa inicial de qualquer ciclo de
PP é a identificação do problema. Secchi (2016, p.28) considera um problema como a diferença

41

entre uma situação atual e uma situação ideal possível, que existe quando o status quo é
inadequado e quanto há expectativa do alcance de uma situação melhor. O problema, para
Secchi (2014, p.34), se torna público quando atinge uma quantidade e qualidade notável de
pessoas, ou seja, quando os atores políticos o consideram uma situação inadequada e relevante
a coletividade. Percebe-se que a definição do problema público é conflitante e exige um grande
esforço a fim de ser o mais democrático e efetivo para a sociedade.
O problema público é a base de toda definição da política pública e está interligado as
necessidades da população, que podem ser identificadas, por exemplo, conforme os padrões
atuais, pelo apelo de um grupo afetado ou denúncia pelos veículos de comunicação. E para cada
problema diagnosticado há um tratamento devido que é a PP àquele caso. A PP é uma ação que
o governo opta por fazer ou não fazer. (Dye, 2005). O termo política, inserido neste estudo, está
ligado a uma dimensão concreta, relacionada a orientações de decisão e ação. Ou seja, PP trata
do conteúdo concreto e simbólico das decisões políticas, bem como do processo de construção
e atuação dessas decisões. Sendo uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público
(Secchi, 2014). Para Deni et al. (2019), o foco principal na PP do Estado moderno é o serviço
público, que é tudo que o país pode fazer para manter ou melhorar a qualidade de vida das
pessoas. A análise de PP usa múltiplas metodologias de pesquisa e argumentação para produzir
e transformar informações relevantes que poderão ser utilizadas no contexto político para
resolver problemas públicos (Dunn, 1981). Porém, nem sempre os métodos de análise de PP
geram decisões adequadas, pois mesmo que tecnicamente uma PP seja bem elaborada, deve
considerar o fator político dessa decisão (Secchi, 2016, p. 3). Uma PP pode ser implementada
por diversos instrumentos como leis, projetos, campanhas, multas, impostos, decisões judiciais,
incentivos do governo, contratos formais etc. Sua implementação é transversal e pode atingir,
individual ou agrupando, diversas áreas de responsabilidade da administração pública, desde a
saúde, educação, segurança e o meio ambiente, entre outros.
No panorama de avaliação de uso de soluções baseadas em inteligência artificial no
ciclo de políticas públicas, retratado no APÊNDICE F, percebe-se que embora as nações
estejam bem engajadas em utilizar inteligência artificial, inclusive implementando estratégias
nacionais sobre o assunto, há pouca utilização dessa importante ferramenta no ciclo de políticas
públicas que envolve questões desde a identificação de um problema público, passando pela
implementação da política pública e até a sua extinção. Ainda é demonstrado que o uso de
sistemas de recomendação é praticamente pouco usado nessa perspectiva.
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2.4.3 Relação com portfólio de serviços públicos
A constituição do Brasil (BRASIL, 1988) não define o que é um serviço público, no
entanto é a estrutura basilar do propósito da administração pública, pois descreve suas
responsabilidades e os princípios fundamentais que lhes conferem prerrogativas e restrições em
suas obrigações perante a sociedade. Estão contidas as diretrizes sobre ações que devem ser
realizadas exclusivamente pela administração pública e outras que permitem que sejam
compartilhadas com a iniciativa privada e inclusive algumas que devem ser exploradas por
particulares. Todas essas ações são entregues pela administração pública por meio de serviços
públicos.
A principal finalidade da administração pública é efetivar o Estado Democrático de
Direito (BRASIL, 1988). Os agentes e as instituições públicas devem buscar sempre o alcance
dos objetivos fundamentais da República, dispostos no art. 3º da Constituição Federal de 1988,
bem como diferenciam as responsabilidades entre poderes e esferas da administração pública
(art. 2º), nas esferas municipal, estadual e federal.
Assim, cada instituição, ou um grupo de instituições constituídas na forma de um
governo, define a relação de serviços públicos que estão disponibilizados para a população.
Essa organização pode se dar por meio de um portfólio de serviços públicos que pode gerenciar
os serviços públicos prestados.
É fundamental que um portfólio de serviços públicos seja capaz de alinhar as
necessidades e expectativas do público-alvo e das partes interessadas aos objetivos estratégicos
e metas globais das instituições públicas, inclusive sendo capaz de medir a eficiência da
máquina pública considerando que seu principal foco que é a prestação de serviços públicos.
Estes ainda precisam ser definidos, estruturados, implementados, monitorados e avaliados. E
para que isso seja possível, a administração pública precisa conhecer o que ela entrega e quais
são os seus serviços para conseguir fazer uma gestão efetiva.
O portfólio de serviços ao cidadão é tratado neste contexto como uma plataforma para
gerenciar os serviços públicos durante todo seu ciclo de vida após a identificação de sua
necessidade e pode abranger tanto a Carta de Serviços ao Usuário (cidadão), bem como a gestão
dos metadados que compõe a estruturação dos serviços prestados pela administração pública.
A Carta de Serviço ao Usuário é objeto obrigatório de toda administração pública de
acordo com a BRASIL (2017), que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do
usuário dos serviços públicos da administração pública e aplica-se à administração pública
direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Ainda segundo
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BRASIL (2017), a Carta de Serviços ao Usuário tem por objetivo informar o usuário sobre os
serviços prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso a esses serviços e seus
compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público (Art. 7º § 1º), e ainda de
acordo com o Art. 7º § 2º, deverá trazer informações claras e precisas em relação a cada um dos
serviços prestados, apresentando, no mínimo, informações relacionadas a:
I - serviços oferecidos;
II - requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o serviço;
III - principais etapas para processamento do serviço;
IV - previsão do prazo máximo para a prestação do serviço;
V - forma de prestação do serviço; e
VI - locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação
do serviço.

Ainda de acordo com o Art. 7º §3º, além das informações descritas acima, a Carta de
Serviços ao Usuário deverá detalhar os compromissos e padrões de qualidade do atendimento
relativos, no mínimo, aos seguintes aspectos:
I - prioridades de atendimento;
II - previsão de tempo de espera para atendimento;
III - mecanismos de comunicação com os usuários;
IV - procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários; e
V - mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do serviço
solicitado e de eventual manifestação.

2.4.4 Situação dos serviços digitais no governo de MT
O Governo de MT em sua estrutura administrativa atualmente conta com mais de 30
órgãos da administração direta e indireta. São diversos sistemas que sustentam todo o fluxo de
informações tanto para a realização das atividades internas, como também de serviços
disponibilizados para o cidadão.
Os serviços digitais para o cidadão são disponibilizados, quando existentes, no portal
específico de cada instituição, no entanto o portal principal do governo de MT (mt.gov.br)
concentra a informação de acesso a alguns serviços, numa taxonomia de ciclo de vida com
serviços e informações para criança, adolescente, adultos e idosos. Depois são relacionados os
órgãos e consequentemente a lista de serviços associados. Ao selecionar um serviço é fornecido
formulário de acesso para a execução do serviço ou link para a informação sobre o serviço.
Para os serviços digitais, o Governo de MT tem como maior trunfo o aplicativo móvel
MT Cidadão (mtcidadao.mt.gov.br) que objetiva concentrar os serviços para o cidadão, onde
pela autenticação por CPF (Código de Pessoa Física), é possível buscar os dados sobre o
cidadão e oferecer uma experiência mais personalizada.
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Os serviços são oferecidos aos cidadãos nesses diversos meios de acesso aos serviços.
No entanto, não há um portal único que concentra e explica todos os serviços que o Governo
possui. Não há uma contagem e relação desses serviços, e nem mesmo a área que atende ao
serviço.
O Quadro 1 demonstra como os serviços estão disponíveis nos portais do Governo do
Estado de Mato Grosso. Apesar do portal principal do Governo (mt.gov.br) tentar concentrar
os serviços, hoje não é possível encontrar todos os dos serviços dessa maneira. A maioria dos
serviços disponibilizados estão relacionados nos portais individuais dos órgãos do governo. E
é perceptível que a padronização de tela, imagens, descrições, cores não estão em
conformidade. A definição de um portfólio ajudará a concentrar o cuidado até com esses
elementos mais básicos de apresentação do serviço público ao cidadão.
Quadro 1 - Telas dos portais de serviços do Governo de MT
Portal: Governo do Estado de Mato Grosso
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Portal: Secretaria de Estado de Fazenda de MT

Portal: Secretaria de Segurança Pública de MT

Portal: Procuradoria Geral do Estado de MT
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Portal: Secretaria de Meio Ambiente de MT

Portal: Secretaria de Saúde de MT

Fonte: Portais do Governo de MT (2020).
2.4.5 Relação com design de interface gráfica
2.4.5.1 Interface de portais e plataformas de serviços
Analisando os portais de serviços ao cidadão de alguns países digitalmente avançados,
percebe-se um padrão no formato de disponibilização dos serviços. Normalmente utilizam um
mecanismo de pesquisa para entrada de dados textual com algoritmos inteligentes que retornam
resultados exatos e por aproximação de textos, como na Figura 8, e ainda utilizam a técnica de
árvores hierárquicas como mecanismo de acesso e busca aos serviços, normalmente iniciando
pela área de negócio relativa ao serviço, como na Figura 9.
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Figura 8 - Mecanismo de busca de serviços em portais públicos

Fonte: Portais oficiais do Governo do Brasil, Canadá e Reino Unido (2020).
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Figura 9 - Árvore de busca de serviços em portais públicos

Fonte: Portais oficiais do Governo do Canadá e Reino Unido (2020).
Utilizam também técnicas de destaque para os serviços mais novos ou que requerem
maior atenção do cidadão, como na Figura 10 e alguns possuem possibilidade de identificação
para serviços mais customizados ao cidadão e para que seja possível um acompanhamento de
solicitações de serviços, como na Figura 11.
Figura 10 - Destaque de serviços em portais públicos.

Fonte: Portal oficial do Governo do Brasil (2020).
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Figura 11 - Acompanhamento de serviços em portais públicos

Fonte: Portal oficial do Governo do Brasil (2020).
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O portal de serviços do Estado de Alagoas possui uma abordagem bem interessante
para um entendimento rápido do serviço público apontado, por exemplo se é um serviço que
pode ser feito agendamento ou se tem custo em sua utilização, conforme a Figura 12 destaca.
Figura 12 - Apresentação de serviços público no Governo de Alagoas.

Fonte: Portal oficial do Governo de Alagoas (2020).
Aplicativo de governo para dispositivos móveis é alternativa bem viável de grande
popularidade pela facilidade de uso e ao grande acesso da população a smartphones. Os
aplicativos necessitam de projetos de visualização mais trabalhados devido ao pouco espaço
disponibilizado pelo visor de um smartphone em relação a tela de um computador pessoal ou
laptop.
Embora tenha disponibilizado o aplicativo Meu Gov.br, o Governo Federal adotou uma
estratégia de ter diversos aplicativos, basicamente um para cada serviço público ou um conjunto
de serviços públicos fortemente relacionados. Podemos perceber os aplicativos disponíveis
como na consulta a loja virtual Play Store (Google), como demonstrado na Figura 13.
Figura 13 - Aplicativos do Governo Federal do Brasil

Fonte: Captura de tela do site da Loja Google Play2

1
2

https://alagoasdigital.al.gov.br/
Disponível em: https://play.google.com/store. Acesso em ago. 2020.
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O desafio é muito maior como podemos analisar nos aplicativos abaixo dos estados de
Mato Grosso, Minas Gerais, Espírito Santo e Pernambuco, apresentados na Figura 14.
Figura 14 - Aplicativos de governos estaduais no Brasil.

Fonte: Tela dos aplicativos MT Cidadão, MG App Cidadão, ES Palma da Mão e PE Cidadão
Percebe-se que utilizam basicamente a mesma abordagem utilizada pelos portais,
apresentando os serviços agrupados por área de negócio e uma navegação hierarquizada até que
o cidadão possa ter acesso ao serviço específico que ele procura.
Muitas empresas já se beneficiam com o uso de sistemas de recomendação e se
preocupam com a atratividade na apresentação de seu produto e serviço. Podemos destacar
empresas como Netflix, Amazon, Americanas.com e Youtube (Google). Na Figura 15, que
mostra o portal da Americanas, temos os produtos listados em ordem de interesse, e uma faixa
com possibilidade de buscas de novos produtos.
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Figura 15 - Portal da Americanas.com.

Fonte: Captura de tela da Página da Americanas.3
Já na Figura 16, podemos identificar a tela inicial de acesso das plataformas de
streaming da Netflix e Amazon Prime apresentando os filmes recomendados utilizando recursos
visuais com imagens, cores e navegação facilitada.
Figura 16 - Tela de entrada das plataformas de streaming Netflix e Amazon

Fonte: Captura de tela da tela de televisão (2020).

3

Disponível em: http://americanas.com. Acesso em ago. 2020.
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Na Figura 17, é apresentado tela do portal Amazon.com, que além de possibilitar a
pesquisa aberta por produtos, utiliza imagens com alta qualidade e uma relação de
recomendações de produtos similares.
Figura 17 - Portal Amazon.com.

Fonte: Captura de tela da Página da Amazon.com (2020).4
E a Figura 18 que apresenta o portal do Youtube com a tela de início contendo uma lista
de recomendações baseado no histórico de interação com a plataforma e que também utiliza
imagem bem representativa dos vídeos e informações básicas de tempo, canal, número de
visualizações e data de postagem para que o usuário consiga ter informações suficientes para
chamar sua atenção ao vídeo.
Figura 18 - Portal do Youtube.

Fonte: Captura de tela da página do Youtube5.
Um caso especial de aprofundamento desse estudo aborda as estratégias adotadas pela
empresa Netflix (Gomez-Uribe e Hunt, 2016), que é um exemplo de grande sucesso no uso dos
sistemas de recomendação, tanto para fidelizar o cliente, quanto para buscar cada vez mais
4
5

Disponível em http://www.amazon.com. Acessado em ago. 2020.
Disponível em http://www.youtube.com. Acessado em ago. 2020.
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inovações e melhoria para tornar sua interface com o cliente cada vez mais atrativa e
interessante. A Netflix, mesmo como um ambiente de recomendação bem consolidada, criou,
no ano de 2006, uma competição para que cientistas do mundo todo pudessem apresentar um
modelo que possibilitassem melhorar ainda mais a precisão e resultado do seu sistema de
recomendação. Foi o Prêmio Netflix (NETFLIX PRIZE) que investiu um milhão de dólares ao
vencedor, que alcançou um RMSE, erro de raiz quadrático médio, menor que o algoritmo usado
pela empresa (Bennet e Lanning, 2007).
Há uma grande estratégia por parte da Netflix quando se trata dos detalhes da
informação de um produto/serviço, pois constataram que quando um cliente acessa a página
inicial de um título, este olha vários detalhes, incluindo a arte de exibição (por exemplo, a arte
de “Narcos” destacada na linha “Popular na Netflix”), o título (“Narcos”), as classificações do
filme, sinopse, classificação por estrelas, conforme observado na Figura 19.
Figura 19 - Tela da Netflix.

Fonte: Krishnan (2020).
Por meio de vários estudos, os engenheiros da empresa detectaram que os clientes olham
primeiro para a obra de arte e depois decidem se devem olhar para detalhes adicionais, conforme
apontado por Chong (2020), fortalecendo a importância do padrão visual de disponibilização
do serviço/produto.
Após vários experimentos, os engenheiros da empresa definiram mecanismos na
plataforma que personaliza com base no perfil e preferências do usuário, as imagens, chamadas
de “obras de arte” pela empresa. A atratividade da interface da Netflix não seria a mesmo sem
o uso dos recursos gráficos, conforme pode-se observar na Figura 20.
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Figura 20 - Tela da Netflix sem recursos de imagens

Fonte: Chandrashekar et al. (2020).
Outra abordagem importante é retratada por Krishnan (2020) que aborda o modelo de
apresentação dos serviços, onde a Netflix utiliza um sistema de classificação baseado em duas
camadas, destacando as recomendações aparecem dentro de cada linha (recomendações mais
fortes à esquerda) e nas linhas (recomendações mais fortes no topo), conforme Figura 21, sendo
que cada linha dá ênfase para uma pauta específica, como Top 10 visualizações, Lançamentos,
Originais Netflix, Filmes de Ação, Romance, etc. Essa forma traz vantagens tanto para o cliente
que pode decidir seu interesse numa determinada categoria quando lhe é apresentado uma lista
de itens semelhantes, quanto para a empresa, que dependendo da movimentação e navegação
do cliente na plataforma consegue coletar o interesse de cada usuário.
Figura 21 - Modelo de navegação da Netflix.

Fonte: Chong (2020).
Chong (2020) também destaca a variedade de mecanismos de filtragens na plataforma,
pois utilizam técnicas de Classificação de vídeo personalizada (PVR), que filtra o catálogo por
um determinado critério (por exemplo, programas de TV violentos, programas de TV dos EUA,

56

romance, etc.), combinado com outros recursos como características do usuário e popularidade;
Top-N Video Ranker que observa o topo da classificação de vídeos assistidos em todo catálogo;
Trending Now Ranker que captura tendências temporais que a Netflix deduz como fortes
preditores, como eventos que têm uma tendência sazonal e se repetem, como o dia dos
namorados leva a um aumento no consumo de vídeos de romance, e eventos pontuais de curto
prazo, como o caso do Corona vírus ou outros desastres, levando ao interesse de curto prazo
em documentários sobre esse assunto; Continue Watching Ranker, que analisa os itens que o
membro consumiu, mas não completou a visualização até o final; Video-Video Similarity
Ranker (BYW - Because you watched) que basicamente se assemelha a um algoritmo de
filtragem baseado em conteúdo; entre outros.
Essa geração de diversas linhas de grupos de serviços passa por um processo de
concorrência focada não somente na precisão, mas também em proporcionar diversidade,
acessibilidade e estabilidade ao mesmo tempo, bem como considerando recursos de hardware
de acordo com o dispositivo que está sendo utilizado pelo usuário, conforme retrata a Figura
22, que define o modelo de fluxo de trabalho da Netflix para decisão de quais recomendações
exibir.
Figura 22 - Modelo de fluxo de trabalho da Netflix

Fonte: Chong (2020).
Um problema enfrentado pela Netflix é que seu catálogo contém muito mais vídeos do
que pode ser exibido em uma única página e cada cliente vem com seu próprio conjunto
exclusivo de interesses. Assim, um desafio algorítmico geral é de como melhor adequar a
página inicial de cada usuário para torná-la relevante, cobrir seus interesses e intenções e ainda
permitir a exploração do catálogo (ALVINO e BASILICO, 2020). Esse esforço demonstra um
viés de grande importância dada pela empresa Netflix na apresentação de seu conteúdo para
seu público.
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2.4.5.2 Design de interface de sistemas de recomendação
A internet é um ambiente de grande disponibilidade de produtos e serviços. Há uma
infinidade de dados sendo gerados e disponibilizados em todo mundo diariamente, e as
plataformas digitais precisam facilitar o acesso a esse conteúdo ao usuário. O primeiro desafio
trata de filtrar parte desse conteúdo para propor um ambiente mais personalizado ao usuário
concentrando conteúdo que pode ser de seu interesse. E os sistemas de recomendação são
importantes ferramentas para esse propósito. O segundo desafio e de apresentar de forma
atrativa esse conteúdo filtrado ao usuário, tornando sua experiência no acesso ao conteúdo mais
impactante. A interação homem-computador (IHC), que estuda a relação e interação entre
pessoas e computadores (FISCHER, 2001) é elemento chave nesse processo e questões
relacionados a sistemas de recomendação são destacadas por Zhang e Im (2002).
A psicologia, como estudo dos processos mentais e do comportamento humano, tem
uma forte relação com a experiência do usuário no uso de plataformas digitais para acesso a
serviços, considerando como as interfaces são disponibilizadas nessas plataformas. Alguns
princípios abordados por Rigopoulos (2017) reforçam essa visão, como o efeito de isolamento,
ou efeito Von Restorff, baseado na possibilidade de lembrar pontos de uma tela devido ao seu
destaque com uma determinada forma ou cor, ou o efeito de posição serial que faz com que um
usuário venha a lembrar melhor da primeira e última informação em uma série, ou a Lei de
Hick que trata sobre o tempo que o usuário leva para tomar uma decisão depende das opções
que estão dispostas na tela. Ou ainda a Lei de Proximidade que propõe que o cérebro do usuário
pode facilmente associar objetos próximos uns dos outros. Ainda pode-se citar Carga Cognitiva
Intrínseca estabelece que as informações apresentadas devem ser curtas, simples e com as
palavras adequadas para que o usuário possa seguir facilmente as instruções.
São discussões importantes que são tratadas e analisadas como boas práticas no desenho
de interface gráfica para o usuário. É percebido que muitos portais e aplicativos utilizam
técnicas para ofertar a melhor experiência ao usuário, no entanto, quando se trata de
disponibilização de serviços públicos, nem sempre essa oportunidade é explorada. A
administração pública possui excelentes serviços e bem estruturados internamente para atender
sua função. Muitas vezes a apresentação dos serviços públicos sugerem pouca atratividade
(normalmente são listados em conteúdo de texto), parecem ser de difícil entendimento (é
utilizada uma linguagem complexa de cunho legal ou com excesso de palavras para definir o
nome do serviço) e, em muitos casos, possuem acesso complicado (nem todos são reunidos
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num único local, ou são agrupados por órgãos e não pelo que representa o serviço ou requerem
habilidade do usuário/cidadão para as navegações excessivas).
Os serviços poderiam ser redesenhados em torno das tecnologias mais recentes para
torná-los mais orientados para o cidadão e valiosos para a sociedade. Serviços públicos
personalizados de alta qualidade e administrações públicas eficientes podem levar a um maior
bem-estar e melhorar o ambiente de negócios visto que os procedimentos administrativos
poderiam ser simplificados. Especialmente as empresas que operam além das fronteiras irão se
beneficiar significativamente de maior digitalização das administrações e serviços públicos
(Kuziemski e Misuraca, 2020).
Na apresentação da maioria dos portais públicos uma exibição de itens em listas, que,
segundo Felfernig et al. (2007) pode tendenciar uma pessoa a selecionar os extremos dessa lista
(primeiro ou último item). Já Nanou et al. (2010) destacam que a visualização de uma
recomendação pode ser na forma de texto, ícones e imagens ou usando combinações deles. A
combinação de gráficos, pode permitir formas inovadoras de exploração (O’DONOVAN et al.,
2008). Verbert et al. (2013) apontam que outras formas de representação de recomendações
podem incluir modelos de relacionamento, modelos de tópicos e árvores hierárquicas para
visualizar as relações subjacentes entre usuários e itens, mapas sociais ou tags usadas no
sistema. Já Teo et al. (2016) abordam a possibilidade de uso da navegação visual pelos usuários
na descoberta de itens como uma alternativa à pesquisa explícita. Esse método oferece ao
usuário a navegar pelas imagens que representam o catálogo de itens, ao mesmo tempo em que
suscita a preferência pelo tipo de item de que o usuário gosta. Na visão de Swearingen e Sinha
(2001), a capacidade dos recomendadores de se adaptarem às diversas necessidades dos
usuários faz com que possa ser adotado um design de múltiplas interfaces para alinhar
visualmente vários algoritmos híbridos dentro de uma única interface.
Estes estudos foram fundamentais para a formatação deste assunto no projeto:
a) Pommeranz et al. (2012) que exploraram a influência da interface no processo de
elicitação em uma configuração. O estudo concluiu que as pessoas consideram útil
ser capaz de explorar a ligação entre seus interesses, preferências e a conveniência
dos resultados e que elas não querem gastar esforço adicional nos casos em que
pareça desnecessário.
b) Chen e Pu (2014) relatam os resultados de dois estudos que compararam interfaces
de sistemas de recomendação, sendo o primeiro baseado em itens organizados, onde
as recomendações são apresentadas em uma estrutura de categorias por meio do
método de organização baseado em preferências e o segundo baseado na lista de
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classificação padrão, onde as recomendações são listadas uma após o outra,
conforme ordenado por suas pontuações de previsão. O primeiro caso se concentrou
na avaliação do movimento dos olhos dos usuários nessas interfaces. Com a ajuda
de um rastreador ocular, foi concluído que a interface com itens organizados pode
atrair significativamente a atenção dos usuários para mais itens recomendados. E a
segunda pesquisa mostrou ainda que o modelo de itens organizados realizou
significativamente melhores resultados em termos de melhoria da qualidade de
recomendação percebida pelos usuários, facilidade de uso e utilidade do sistema. O
estudo sugere que a mudança no design da interface de recomendação pode não
apenas alterar a distribuição da atenção dos usuários, mas também influenciar suas
atitudes subjetivas em direção ao sistema.
c) Tsai e Brusilovsky (2020) evidenciaram que a interface consciente da diversidade
não apenas ajuda o usuário a perceber a diversidade, mas também ajuda o usuário
a melhorar a usabilidade no mundo real, além de tarefas simples de relevância;
d) Em Afridi et al. (2020) foi apontado que o design da interface do usuário pode
facilitar um sistema de recomendação no ambiente de aprendizagem;
e) Gedikli et al. (2014) abordam possíveis objetivos do uso de explicações nos
sistemas de recomendação, onde se destacam a eficiência (reduzindo o tempo de
uso para completar uma tarefa), efetividade (ajudando usuários a tomar as melhores
decisões), persuasão (mudando o comportamento de compra do usuário),
transparência (explicando o motivo de ter sido feita uma recomendação em
particular), satisfação (aumentando a usabilidade e engajamento), averiguação
(tornando corrigível o modelo do usuário do sistema), confiança (aumentando a
confiança do usuário no sistema);
f) Chorley et al. (2015) revelam que as dicas de metadados mostradas aos usuários
têm um efeito significativo no processo de tomada de decisão quando esses usuários
estão selecionando qual conteúdo consumir e esses efeitos variam dependendo dos
metadados apresentados e os atalhos que eles representam pode ter um efeito mais
forte ou mais fraco dependendo se eles são apresentados individualmente ou
combinados. Ainda destaca que é o relacionamento do usuário com o provedor do
conteúdo que tem o efeito mais forte no processo de tomada de decisão, com
métricas que descrevem a qualidade do conteúdo em si (o número de “retuites” no
caso do estudo) também sendo importante;
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g) Adomavicius et al. (2019) demonstram que os designs de exibição de classificação
gráfica de sistemas de recomendação são mais vantajosos do que os designs
numéricos na redução dos vieses, embora nenhum seja capaz de remover os vieses
completamente;
h) Pu e Chen (2007) que apresentaram resultados no desenvolvimento de princípios
de design e algoritmos para construção de interfaces de explicação, onde os
resultados são agrupados de acordo com suas propriedades de compensação, é
mostrado ser significativamente mais eficaz na construção da confiança do usuário
do que a abordagem tradicional, com os usuários percebendo que é mais capaz e
eficiente em auxiliá-los na tomada de decisões e têm maior probabilidade de
retornar à interface;
i) Cremonesi et al. (2017) que listaram importantes especificações de padrões de
projetos em sistemas de recomendação como: Conteúdo semelhante; Explicação de
Recomendações Elicitação de classificação; Recomendações de Categorias
diferentes; Recomendações consumidas juntas; Classificação de grupo de itens;
Critérios de recomendação; Escolhas dos editores; Escolha de Personalização.
Os resultados ainda proporcionaram a análise de outras literaturas como Knijnenburg et
al. (2011) que destacam que o design da interface do usuário como um todo é apenas
parcialmente responsável pela satisfação do usuário, pois a definição de algoritmos de filtragem
adequados, dados disponíveis e o contexto do domínio onde está sendo aplicado também pode
influenciar na satisfação do usuário nas recomendações (PU et al., 2012). Outro destaque é
tratado por Friedrich e Zanker (2011) quando trazem o fato de que as explicações sobre as
recomendações realizadas são fatores cruciais para dar mais transparência e confiança no item
recomendado. Essa discussão foi explorada em detalhes conforme APÊNDICE G.
2.4.6 Relação com privacidade de dados
Hoje vivemos a era da cibercultura, fortemente marcada pelas tecnologias digitais. O
mundo digital amplia o mundo real, em vez de competir com ele. Ao longo dos anos, cada vez
mais as aplicações tecnológicas são utilizadas para permitir maior interatividade entre as
pessoas, de forma mais intensa, profunda e focada (JIMENE, 2017).
A atual revolução dos dados não é impulsionada apenas pela crescente abundância de
informação, mas também por tecnologias fundamentais que alteram a forma como os dados são
coletados, armazenados, analisados e transformados.
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A internet representa um avanço tecnológico que, indiscutivelmente, revolucionou a
vida em sociedade, notadamente por ter facilitado a comunicação entre as pessoas, permitindo
o acesso aos mais variados tipos de informação e a realização de negócios em geral (ARAÚJO,
2017). O uso da internet deixa pegadas e rastros no mundo virtual. Todos os dias, milhões de
pessoas se informam, se relacionam e compram na internet. Quando uma pessoa interage nas
redes sociais, acessa plataformas de jogos online, usa aplicativos, compra em uma loja virtual,
lê notícias ou se cadastra em um sistema, alguma empresa vai ter acesso aos dados.
Conversas sobre a privacidade dos dados geralmente focam em segurança e proteção
contra invasões de hackers, mas existem múltiplos usos dos dados feitos por empresas e
governos, que devem ser entendidas e avaliadas para gerar responsabilidade pelas informações
coletadas das pessoas (CUNHA, 2020).
No entanto, é necessário reconhecer que o avanço tecnológico é um dos motivos pelos
quais o conceito do direito à privacidade é inconstante, porém líquido. Significando que tal
conceito de privacidade, atualmente, depende, fundamentalmente, do contexto em que está
inserido, bem como da percepção do indivíduo sobre os limites da exposição de sua vida privada
(CHAVES, 2017).
Quando se aborda o tratamento de dados pessoais, diversos fatores devem ser
considerados para entender a abrangência do assunto. Desde o acesso ao provedor de internet,
ao consumo de serviços na web, ao uso de senha de acesso, ao armazenamento dos dados, a
venda dessas informações, a portabilidade de dados, entre outros. Toda essa complexa rede de
relações e transações onde os dados do usuário/cidadão são utilizados, muitas regras,
legislações, comportamentos e tecnologia precisam ser compreendidas e aplicadas,
especialmente na relação entre cidadão e governo, que possui uma abordagem diferenciada
neste modelo.
Muitos usuários de sistemas na internet não se atentam com o fornecimento de dados
para determinados provedores de serviços privados, mas quando se trata da administração
pública, uma série de dúvidas permeiam a mente do usuário quanto ao uso desse tipo de
informação, especialmente depois dos casos de manipulação e direcionamento de faltas notícias
durante o andamento das eleições de diversos países, inclusive no Brasil.
A sociedade da informação não acabou com o direito à privacidade, que, por sua vez,
não é incompatível com as novas tecnologias. No entanto, é perceptível uma adaptação do
conceito de privacidade para que o direito à privacidade subsista mesmo em um contexto no
qual dados pessoais estão espalhados por equipamentos em qualquer lugar do mundo
(CHAVES, 2017).
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Um dos estudos pioneiros sobre o direito à privacidade foi em 1890, de autoria de
Samuel Warren e Louis Brandeis, acadêmicos da Universidade de Harvard. O artigo intitulado
“The Right to Privacy” relaciona o conceito do direito à privacidade a um direito do indivíduo
de estar só, mas, logo de início, estabelece limites a tal instituto jurídico (WARREN e
BRANDEIS, 1890).
Vivemos numa sociedade onde por um lado avança em questões tecnológicas a fim de
proporcionar serviços digitais cada vez mais revolucionários, mas por outro lado, onde os
problemas morais, éticos, ambiciosos e monetários crescem também crescem na mesma
proporção. Faz-se necessário, portanto, uma infinidade de instrumentos legais para acompanhar
esse duplo e antagônico crescimento.
O APÊNDICE A aprofunda o entendimento sobre os principais temas relacionados à
privacidade dos dados do cidadão na implementação de um modelo de filtragem dos dados
armazenados pela administração pública e futura recomendação de conteúdo personalizado
para o cidadão, sobre a forma de serviços públicos e notícias publicadas nos portais de governo.
No entanto, a administração pública vive um grande dilema, de manter suas obrigações
de proteger os cidadãos de potenciais danos algorítmicos o que teoricamente conflita com o
propósito de aumentar sua própria eficiência. É um paradoxo de administrar algoritmos,
enquanto governa por algoritmos (KUZIEMSKI e MISURACA, 2020).
Kuziemski e Misuraca (2020) ainda lembram que embora os efeitos positivos das
grandes descobertas sejam possíveis por meio da adoção da IA em geral, e do aprendizado de
máquina em particular, são frequentemente enfatizados as consequências negativas potenciais
e riscos sobre as condições humanas exigem que o nível socioeconômico, os impactos legais e
éticos sejam cuidadosamente tratados e previstos.
Os dados pessoais permitem a elaboração de perfis dos usuários a partir de algoritmos,
que podem aprender padrões de comportamento e influenciar as escolhas dos usuários. Os
dados que um usuário gera podem ser úteis para direcionar melhor campanhas publicitárias,
realizar estudos estatísticos, monitorar hábitos de consumo, desenhar melhores produtos, e
especialmente servir como um suporte ao cidadão no acesso a serviços públicos.
O uso da tecnologia de inteligência artificial na administração pública pode ajudar a
desenvolver políticas públicas num escopo mais pragmático, podendo trabalhar com grandes
volumes de dados sobre a necessidade da população. A partir da análise de informações do
cidadão, um modelo estruturado, controlado e ético pode predizer futuras necessidades ou
recomendações de serviços e informações governamentais ao cidadão. A mineração de um
grande volume de dados criou o mercado do Big Data, no qual empresas levantam dados de
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diversas fontes que podem ser úteis para um determinado objetivo estratégico. Usando sistemas,
elas podem garimpar informações e realizar análises.
Mas considerando o valor desses dados, deve-se ter atenção à sua regulação e ao impacto
desta tecnologia na sociedade. As informações dos cidadãos não podem ser registradas e usadas
para além daquilo que foi autorizado inicialmente ou que legalmente seja permitido.
Dispositivos de IOT (Internet das Coisas), como sensores capazes de obter informações
sobre temperatura, umidade do ar, radiação, tráfego, índice de poluição, pressão atmosférica,
volume de ruídos, dentre outros, obtêm dados a todo momento, porém, como não se trata de
dados pessoais, o agente público não estaria sujeito às obrigações legais de proteção de dados.
No entanto, apesar do consentimento não ser obrigatório, a coleta desses dados deve ser
feita estritamente para prestação e melhoria daquele serviço especificamente. Outros usos e
outras finalidades estão vedados, exceto se houver consentimento. Nesse sentido, os dados não
podem ser cedidos para entidades privadas, nem podem ser enviados para outros órgãos
públicos que prestam outros serviços diferentes daquele para os quais os dados foram coletados.
A exceção a essa regra só seria admissível em casos de ordem judicial.
Observa-se que, com o desenvolvimento de novas ferramentas tecnológicas, as soluções
jurídicas também estão evoluindo, contemplando essas inovações, bem como trazendo
respostas efetivas a fim de mitigar riscos jurídicos. Trata-se de tarefa árdua e que exige atenção
constante dos responsáveis por essa disciplina dentro das instituições.
A natureza da administração pública que tem a finalidade de execução de políticas
públicas, proporciona um escopo bem amplo e que consegue justificar grande parte das
operações que envolvem dados pessoais realizadas pelo setor público e este é um fator
fundamental a ser considerado quando soluções forem geradas com este propósito. Identificar
a finalidade pública que será atendida também servirá para separar as situações as quais os entes
públicos que atuam em regime de concorrência no mercado, como é o caso das estatais, que
deverão atender aos requisitos de tratamento de dados das legislações vigentes.
Para o foco que foi trabalhado neste estudo, que é o uso de dados pela administração
pública a fim de recomendar serviços públicos ao cidadão, nota-se que possui base legal e é
perfeitamente possível de realizar, desde que os critérios sejam cumpridos de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018 que regula as atividades de
tratamento de dados pessoais. E neste caso, recomendar ações personalizadas para o cidadão
não vai contra a privacidade e proteção dos dados, quando é feita diretamente para o cidadão e
não há divulgação sobre os dados, pois a identificação do cidadão deve estar atrelada a uma
plataforma exclusiva e de acesso individual.
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2.4.7 Relação com governança de dados
Os serviços públicos nada mais são que alternativas e opções para melhor tratamento,
apuração e disponibilização dos dados armazenados e sob a tutela da administração pública. O
dado é um nível mais basilar de todo serviço público. Por isso hoje é um assunto tão discutido,
não somente sobre questões de privacidade e segurança, mas de curadoria desses dados, que
define todo ciclo de vida dos dados numa organização pública ou privada. Nesse sentido, a
governança sobre os dados pode ser o grande fator de mudança em todo o conjunto que forma
o cenário de oferta de melhores serviços à população.
Uma definição simples de governança de dados, segundo Ladley (2012) “é a
organização e implementação de políticas, procedimentos, estrutura, papéis e responsabilidades
que delineiam e reforçam regras de comprometimento, direitos decisórios e prestação de contas
para garantir o gerenciamento apropriado dos ativos de dados”.
Segundo Cupoli et al. (2012) que trata sobre o framework DAMA-DMBOK para boas
práticas de gestão de dados, governança de dados é o exercício de autoridade, controle,
planejamento, monitoramento, disponibilidade, segurança e execução dos ativos de dados e seu
respectivo consumo. Ou seja, é uma estrutura para coordenar, orientar e definir regras para
criação, reuso e consumo dos dados de uma organização.
Kuziemski e Misuraca (2020) discutem os efeitos específicos dos sistemas
automatizados de apoio à decisão em serviços públicos e as expectativas crescentes de que os
governos possam desempenhar um papel mais predominante na sociedade digital e garantir que
o potencial da tecnologia seja aproveitado, enquanto os efeitos negativos sejam controlados e
possivelmente evitado. Ainda segundo Kuziemski e Misuraca (2020), essa discussão ganhou
força na atual crise do COVID-19, neste ano de 2020, onde a inteligência artificial e a estrutura
regulatória dos ecossistemas de dados se tornaram questões políticas cruciais à medida em que
as inovações cada vez mais baseadas em coletas de dados em grande escala de dispositivos
digitais e a acessibilidade em tempo real de informações e serviços, contatos e relacionamentos
entre as instituições e os cidadãos pode fortalecer a democracia e a confiança nos sistemas de
governança.
A discussão deste estudo busca utilizar dados das interações do cidadão com os serviços
públicos (e futuramente outros tipos de dados) para ajudar o cidadão a encontrar outros serviços
similares ou serviços mais adequados para sua necessidade ou ainda oportunidades para que ele
possa exercer seus direitos e deveres com a administração pública. O propósito é combater a
sobrecarga de informações com o uso de solução de aprendizado de máquina, baseado em
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sistemas de recomendação, e propor uma alternativa de filtragem de conteúdo, sem se limitar a
tal, além de facilitar o acesso aos serviços públicos disponibilizados.
A base de qualquer modelo de recomendação é o uso inteligente dos dados, sejam eles
captados de forma implícita, explícita, fornecidas pelo usuário ou coletadas de outras fontes. O
comportamento do usuário é retratado justamente na avaliação desses dados e só depois de
adequadamente tratados é que será possível realizar as filtragens necessárias para recomendar
e personalizar os serviços públicos.
A governança de dados e informação é fundamental para se estabelecer critérios mais
inovadores para a definição de políticas públicas. Um governo mais participativo e dirigido por
dados (data driven) futuramente poderá vir a ser uma tendência da administração pública. Essa
discussão foi amplamente abordada no APÊNDICE B.
2.4.8 Relação com uma modelagem visual de definição
O universo de opções e variedades técnicas são diversas quando se trata de projetos de
sistemas de recomendação. No desenvolvimento de um projeto de filtragem baseado em sistema
de recomendação, há uma dificuldade de entendimento da abordagem mais adequada para sua
modelagem e implementação. Há realmente uma grande complexidade por trás da definição de
um sistema de recomendação. Muitas estratégias, análises, testes e discussões precisam ser
definidas de acordo com o propósito do que recomendar. A combinação dessas estratégias é um
importante fator diferencial para a obtenção de um bom resultado, o que também pode ser
estruturado com a know-how de cada equipe técnica na definição do modelo.
Modelar visualmente uma ideia ou projeto é sempre uma alternativa viável na definição
de um produto ou serviço. E pelas especificidades que um sistema de recomendação requer,
vários itens devem ser mapeados e decididos para sua implementação.
Na área de tecnologia da informação e comunicação trabalhar com modelos visuais é
uma importante estratégia para entendimento de soluções, padrões, tecnologias, metodologias,
boas práticas e modelos. Tornam o entendimento mais eficaz, simples e claro para os usuários.
Modelo como Business Model Canvas (OSTERWALDER et al., 2010), que propõe uma
ferramenta de criação e gestão de modelos de negócio, simples e visual, que permite facilitar
reunindo todos os pontos chaves do novo negócio, faz com que a estrutura inicial da solução
possa ser modelada num formato mais participativo e de fácil entendimento. Sistema de
recomendação ainda não é uma pauta de forte discussão no ambiente tecnológico, assim como
todo o ambiente de inteligência artificial, que pelo volume de informações, recursos e técnicas,
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ainda são pouco explorados, especialmente quando analisamos a administração pública e sua
aplicação no ciclo de políticas públicas.
Importantes iniciativas foram analisadas sobre o tema, assim como o modelo canvas de
recomendação proposto por Van Capelleveen (2019), conforme a Figura 23, que é embasado
no modelo de negócios Osterwalder (2010), e ajuda os engenheiros de design e gerentes de
projeto a identificar as áreas que são relevantes para o design de um sistema de recomendação,
sendo dividido em seis blocos diferentes que formam o núcleo do projeto do sistema de
recomendação, fornecendo aos engenheiros de sistema o primeiro ponto de entrada crítico no
desenvolvimento de um modelo de negócios completo. As informações dos blocos envolvem:
Metas, Características de Domínio, Consideração de design funcional, Técnica de Filtragem,
Design de interface e Avaliação/Otimização. No entanto, é uma abordagem mais genérica sob
o ponto de vista do negócio atrelado ao sistema de recomendação. Há uma forte relação do
modelo proposto neste estudo com os itens sobre técnicas de filtragem e avaliação e otimização,
que especificam os requisitos mais técnicos para a estruturação da recomendação. Mas é uma
visão geral estruturada de alto nível de um sistema de recomendação e que não atende o foco
específico deste trabalho.
Figura 23 - Modelo “The Recomender Canvas”

Fonte: Van Capelleveen (2019)
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Outra interessante abordagem foi retratada por Viegas (2020), que desenvolveu um
modelo de canvas cognitivo, cujo objetivo é de criar uma metodologia direta e profissional para
desenhar projetos de inteligência artificial – ou computação cognitiva – nas organizações. Sua
abordagem, apesar de relacionada ao aprendizado de máquina, não tem um foco especial sobre
os sistemas de recomendação, conforme apresenta a Figura 24, que possibilita discutir de forma
mais detalhada 13 (treze) opções de recursos para desenhar uma solução de inteligência
artificial aplicada a modelos de negócios.
Figura 24 - Canvas Cognitivo versão 1

Fonte: Viegas (2020).
O foco do modelo proposto neste estudo está voltado para os requisitos tecnológicos
envolvidos no processo de filtragem e recomendação, que é o núcleo mais complexo de todo o
processo. Embora o intuito da versão 2.0, ilustrada na Figura 25, do modelo proposto por Viegas
(2020) esteja voltado mais para os detalhes envolvendo o uso de recursos de IA, não tem a
intenção de ter o detalhamento técnico necessário para estruturar um modelo de recomendação.
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Figura 25 - Modelo Canvas Cognitivo versão 2

Fonte: Viegas (2020).
Quando analisado mais a fundo a taxonomia dos sistemas de recomendações,
especialmente os estudos de Ali et al. (2020), Najafabadi et al. (2019), Bansal e Baliyan (2019),
Taghavi et al. (2018) e Tondji (2018), é percebida a gigantesca forma de se estruturar um
modelo de recomendação, que traz à tona importantes discussões técnicas referentes a forma de
abordagens, algoritmos, métodos de avaliação, similaridade, filtragem, linguagem de
programação, problemas já mapeados de cada modelo de filtragem, modelo de coleta dos dados,
assim como itens que requerem atenção para que a solução técnica seja a mais adequada, como:
a recomendação propriamente dita, o público alvo, o resultado esperado com a recomendação,
recursos e custos envolvidos, domínio de atuação da recomendação.
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3 MATERIAS E MÉTODOS
Conforme Silva e Menezes (2001) o presente estudo de pesquisa caracteriza-se como
aplicada em sua natureza, pois procura contribuir para a solução de um problema específico em
sua área de aplicação. Quanto à forma de abordagem, não foram utilizadas metodologias ou
técnicas estatísticas para geração de significados na pesquisa, portanto há uma subjetividade
que não pode ser expressa numericamente, o que classifica sua abordagem como qualitativa
(RICHARDSON, 2017). Seus objetivos são definidos como exploratórios, que por meio de
levantamento bibliográfico buscou-se uma contextualização sobre aplicações de sistemas de
recomendação para serviços públicos, seguida de uma análise de conteúdo, dos resultados.
Sobre os procedimentos técnicos, é uma pesquisa bibliográfica desenvolvida a partir do uso de
meios de comunicação científica, principalmente livros e artigos de periódicos.
Atentando aos desafios dos objetivos propostos neste estudo foi necessária a elaboração
de diversas pesquisas para compreender o panorama de toda discussão em torno do sistema de
recomendação na administração pública. Então, a pesquisa foi trabalhada considerando a
relação de sistemas de recomendação com serviços públicos; uso de inteligência artificial no
ciclo de políticas públicas; design de interface de serviços públicos; carta de serviços ao usuário
de acordo com BRASIL (2017).
3.1

Sistemas de recomendação e serviços públicos
Os termos chaves que foram observados estão relacionados a “Sistemas de

Recomendação” e “serviços públicos”. Foram adicionadas expressões relativas a “governo
eletrônico” e “cidadão”, pois uma análise prévia do estado da arte sobre o assunto nas bases
científicas demonstrou boa relação com esses termos, e o uso de governo eletrônico se deve ao
fato de poucas publicações usam o termo governo digital.
Foram então sintetizadas as buscas por meio das expressões (cadeias de pesquisa), como
locuções na língua inglesa, abaixo:
1) "recommend* syst*” AND "service*” AND (“e-gov*” OR "egov*” OR "govern*”
OR "citizen*")
2) "recommend* syste*” AND “public* service*"
Após a estruturação dos termos a serem utilizados na pesquisa, para os artigos
científicos, foram consultados os acervos de periódicos contidos na base de dados Scopus, que
compreende dados de 1975 a 2019, devido seu volume, capilaridade e relevância internacional
de conteúdo ofertado, que além dos próprios artigos que estão indexados a ela, também é
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possível obter resultados de outras bases importantes. O levantamento dos dados foi realizado
no mês de agosto de 2020.
A pesquisa não limitou o período de publicação dos artigos, pois tinha-se também como
objetivo identificar alguma iniciativa antiga sobre o tema.
Como critério de exclusão, foram considerados apenas os artigos científicos como base
para a pesquisa, descartando outros tipos de conteúdo.
Após a execução da primeira cadeia de pesquisa, foram retornados 42 artigos científicos,
no entanto, após análise do conteúdo, apenas 3(três) artigos tinham referência direta com o
propósito do estudo. Muitos resultados estavam atrelados ao uso de recomendações/sistemas de
recomendações para planejamento urbano, desenvolvimento de soluções para cidades
inteligentes, qualidade de serviços médicos, serviços de turismo, personalização de notícias,
gestão de transporte urbano e recomendação de parceiros de negócios.
Na segunda cadeia de pesquisa foram retornados 21 artigos científicos, porém, após a
análise do conteúdo destes artigos, verificou-se que nenhum deles está relacionado de forma
direta com o propósito deste tratado. No entanto, alguns resultados foram importantes para
consolidar melhor a visão da pesquisa, inclusive discutindo pontos contrários ao estudo.
Foi possível, dentro do cenário analisado, identificar outras iniciativas que se
assemelham ao propósito deste estudo.
3.2

Políticas Públicas (PP) e Inteligência Artificial (IA)
O foco da pesquisa foi na investigação, avaliação e entendimento do campo de estudo

relacionado a aplicação de IA na análise e formulação de PP, especialmente na definição e
recomendação do problema público. Com isso foi realizada uma análise bibliométrica e
patentométrica, com análise de conteúdo dos resultados das pesquisas e do levantamento nos
portais ou documentos oficiais de Governos. Para entender como a PP é sustentada pelos
governos com o uso das técnicas de IA, o estudo averiguou: avaliação da etapa do ciclo de PP
que os governos estão direcionando suas ações de uso de IA; tendência temporal de uso de IA
pelos governos, a partir das publicações sobre o tema; quais países estão na vanguarda da
aplicação da IA em PP, avaliando a estratégia nacional publicada e vigente por eles.
Os procedimentos adotados pela bibliometria estão divididos em 04 fases. A primeira
fase objetivou a preparação da análise bibliométrica, com investigação baseada em combinação
de definições e palavras-chaves, a serem usados nos indexadores de busca nas bases de dados
de periódicos. Após uma análise prévia do estado da arte sobre o assunto nas bases científicas,
foram destacados termos com relação direta ao estudo, especialmente locuções na língua
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inglesa, como parte integrante do assunto (em PP) e para buscar expressões técnicas utilizadas
de forma específica pelos autores das publicações (em IA), compondo assim a expressão:
("recommendation system") OR ("deep learning") OR ("machine learning") OR ("artificial
intelligence") AND ("government solution*") OR ("government result*") OR ("government
polic*") OR ("public polic*") OR ("public proble*") OR ("policy analysis") OR ("electronic
government") OR ("digital government") OR ("smart government") OR ("government
plataform*") OR ("e-government") OR ("government service*") OR ("government affair*")).
Com a estruturação dos termos a serem utilizados na pesquisa foram consultados os
acervos de periódicos contidos na base de dados Web of Science (WOS) e a Base Scopus. A
opção por estas bases se deve ao volume, capilaridade e relevância internacional de conteúdo
ofertado. O levantamento dos dados foi realizado entre os meses de maio e junho de 2019. Não
houve limite de período de pesquisa, pois procurou identificar qualquer estudo relacionado ao
assunto, considerando que a IA é uma ciência antiga. Como critério de exclusão, os resultados
ficaram restritos a artigos científicos, descartando outro tipo de conteúdo. A segunda fase tratou
da adoção dos procedimentos metodológicos para levantamento do tema pesquisado, utilizando
a análise bibliométrica. As pesquisas foram limitadas ao título, resumo e palavras-chave. Após
a busca na base os resultados obtidos foram baixados no formato de metadados e tratados com
auxílio do software Microsoft Office Excel 2017, para tabulação, organização e estruturação
dos artigos. Na terceira fase realizou-se os procedimentos de análise de conteúdo, que segundo
Vergara (2005) é a técnica de tratamento de dados para identificar o que está sendo dito sobre
um determinado tema. Foram explorados os artefatos encontrados, com a leitura e análise dos
artigos e dos documentos oficiais dos governos, a fim de identificar as principais metas, planos
e visão desses governos sobre a aplicação de IA em suas estratégias de desenvolvimento. A
quarta fase se concentrou na consolidação dos dados finais e elaboração dos resultados
definitivos.
Os procedimentos do estudo patentométrico estão também divididos em 04 fases. Sendo
a primeira fase responsável por definir e delimitar o objeto de busca com a escolha da base de
dados e/ou ferramenta de busca, a escolha das palavras-chave e definição da estratégia de busca.
Parte desta etapa do processo é pré-prospectiva com foco na busca sobre o assunto para uma
visão geral de como ele é abordado mundialmente. Para a formação da expressão de busca foi
usado o operador “W”, que estrutura a busca por termos adjacentes na ordem especificada,
gerando a seguinte cadeia de pesquisa: ((recommendation w system) or (deep w learning) or
(machine w learning) or (artificial w intelligence)) and ((electronic w government) or (egovernment) or (digital w government) or (smart w government) or (government w service+)
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or (government w affair+) or (government w policy) or (policy w formulation) or (government
w making)). Para pedidos de patente e registro de software depositados no Banco de dados do
Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil (INPI), foram usadas as seguintes
palavras-chaves: Sistema recomendação; Aprendizado Maquina; Inteligência Artificial;
Aprendizado Profundo; Recommendation System; Machine Learning; Artificial Intelligence;
Deep Learning. Cada sentença consultada de forma individual, para patentes e para registro de
software, com o operador “todas as palavras” no título do documento.
Para as patentes, utilizou-se a base de dados do Questel Orbit. Como critérios de
abrangência da pesquisa foram utilizadas a busca no título, resumo, descrição, reivindicações e
objeto da invenção, a fim de identificar as soluções aplicadas aos estudos, pois normalmente o
título e resumo utilizam a linguagem patentária que não é tão clara e específica. Não houve
restrição em relação aos códigos de classificação das patentes (IPC - Classificação Internacional
de Patentes). As consultas na base do INPI foram realizadas para pedidos de patente e para
registro de software, utilizando os termos em português e inglês. Toda pesquisa foi realizada
entre os meses de maio e junho de 2019. A segunda fase objetivou a execução da pesquisa,
analisando o retorno de resultado e ajuste das palavras-chave e estratégia de busca. Já na terceira
fase foi realizada a depuração dos dados, com o seu tratamento, que, assim como no
levantamento e análise dos documentos recuperados e a categorização dos resultados, foram
compilados e analisados no Microsoft Office Excel 2017 e apresentados na forma gráfica,
reforçados pelas imagens geradas pela plataforma Questel Orbit. E por fim, a quarta fase,
momento de efetivação da análise quantitativa da pesquisa e geração dos resultados. Foi
realizada também uma pesquisa de contexto geral, em artigos e patentes, para comparar a
aplicação de IA em casos gerais, com a aplicação de IA somente em governo. Para isso foram
utilizadas no primeiro caso as palavras-chaves: "recommendation system" OR "artificial
intelligence" OR "machine learning" OR "deep learning". E no segundo caso a mesma
expressão acrescida de: AND “Government”.
3.3

Design de Interface de serviços públicos
Por meio de levantamento bibliográfico buscou-se também uma contextualização sobre

a interface de apresentação de serviços públicos seguida de uma análise de conteúdo dos
resultados. Sobre os procedimentos técnicos, é uma pesquisa bibliográfica desenvolvida a partir
do uso de meios de comunicação científica, principalmente livros e artigos de periódicos.
Os termos chaves que foram observados estão relacionados a “Sistemas de
Recomendação” e “interface” e “design”. A busca foi sintetizada por meio da expressão
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(cadeias de pesquisa), como locuções na língua inglesa: “recommend* syst*” AND “interface*
design*”. Após a estruturação dos termos a serem utilizados na pesquisa, foram consultados os
acervos de periódicos contidos na base de dados Scopus, que compreende dados de 1975 a
2019, devido ao seu volume, capilaridade e relevância internacional de conteúdo ofertado, que
além dos próprios artigos que estão indexados a ela, também é possível obter resultados de
outras bases importantes. O levantamento dos dados foi realizado no mês de agosto de 2020.
A pesquisa não limitou ao período de publicação dos artigos, pois era também objetivo
identificar alguma iniciativa antiga sobre o tema, o que promoveu 85 resultados na pesquisa.
Como critério de exclusão, os resultados foram focados apenas em artigos científicos como
base para a pesquisa, o que reduziu o escopo para apenas 17 resultados. E após análise do
conteúdo, 9 artigos possuíam conteúdo diretamente relacionado com o propósito do estudo.
Também foi realizada pesquisa em portais e plataformas públicas e privadas sobre como
estas ofertam produtos e serviços baseados em sistemas de recomendação.
3.4

Carta de Serviços ao Usuário
A legislação em BRASIL (2017) se preocupou mais em padronizar informações básicas

de como a administração pública deveria considerar para apresentar o serviço ao cidadão. No
entanto, são informações de uso do serviço, de como ele é realizado, prazos, locais, custos,
passo-a-passo.
Nesse sentido foi avaliado, num contexto de governo estadual (executivo estadual), a
situação de aplicação da referida lei referenciada em BRASIL (2017) nas 27 unidades
federativas do Brasil, conforme o Quadro 1. A pesquisa foi realizada em agosto de 2020.
Nessa busca foi percebido a dificuldade de o cidadão encontrar o local adequado de
disponibilização da carta de serviços. Primeiramente buscando na plataforma de pesquisa
Google por “carta de serviços governo <nome do estado>”, e poucos retornos foram apurados.
Depois buscando diretamente pelos portais oficiais de cada estado, ainda alguns não
apresentaram um canal de serviço ao cidadão. E a pesquisa precisou ser complementada por
“serviços governo <nome do estado>”, e ainda com acesso aos portais de transparência de
alguns estados.
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4 RESULTADOS
4.1 PLATAFORMA DE RECOMENDAÇÕES DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES
GOVERNAMENTAIS
Atentando aos desafios dos objetivos propostos neste estudo foi necessária a elaboração
de uma visão geral da plataforma de recomendações de serviços e informações públicos que
pudesse relacionar todas as discussões e desafios.
Para concepção dessa plataforma, buscou-se trazer as tecnologias e ferramentas de
recomendação para o contexto real dos serviços públicos do governo de MT. Assim, foi
necessário realizar diversas etapas além do processamento e avaliação dos algoritmos de
recomendação, ou seja, buscou-se estruturar todas as etapas de forma a facilitar a efetiva
construção e implantação da plataforma de recomendação.
O projeto de elaboração de um sistema de recomendação de serviços públicos ao
cidadão demonstra-se um desafio tecnológico para implementação. Como discussão inicial
olhando o aspecto da implementação de recomendações de serviços públicos, poderia se
imaginar um fluxo simples, onde o cidadão interage com os serviços e esses dados registrados
são submetidos a um modelo de filtragem e essas recomendações personalizadas sendo
retornadas ao cidadão. No entanto, essa discussão não se mostrou tão simples e gerou os
questionamentos feitos sobre a plataforma, conforme apontados na Figura 26.
Figura 26 - Visão inicial da plataforma de recomendações

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Para aprofundar no estudo em um modelo de recomendação focado na administração
pública, especificamente para o Governo de MT, outros desafios e reflexões precisaram ser
trabalhados em situações que extrapolam somente o contexto tecnológico, conforme pode ser
observada na Figura 27. Um cidadão realiza suas interações com a administração pública por
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meio dos serviços disponibilizados nas plataformas digitais. Esses serviços precisam ser
gerenciados pela administração pública por meio de um portfólio de serviços públicos, que vai
realizar a gestão dos serviços públicos e, juntamente com os dados das interações do cidadão
com os serviços, fornecem as informações (dados e metadados) para uma base de dados de
entrada ao modelo de recomendação. Os dados dessa base são submetidos para o modelo onde
serão tratados e filtrados para gerar as recomendações. No entanto, uma atividade predecessora
essencial é mapear adequadamente como os dados serão trabalhados e suas etapas de filtragem
e recomendação planejadas, e para isso um mapeamento de recomendações torna-se necessário.
O resultado do modelo híbrido de filtragem é uma lista de recomendações personalizadas que
precisa chegar até o cidadão por meio das plataformas digitais. Essa lista deve ser
adequadamente estruturada para que a informação faça sentido e seja simples para
entendimento no momento da apresentação ao cidadão. E para isso uma interface de
recomendação bem elaborada torna a experiência do cidadão mais efetiva. O modelo híbrido
ainda é capaz de gerar informações importantes e poderá servir de insumo para que a
administração pública conheça o consumo e provisionamento dos serviços públicos, e neste
caso podendo identificar um problema público por meio dos resultados de interação com o
modelo. E esse problema público, de acordo com o próprio ciclo de política pública, pode se
transformar numa política pública que também terá o cidadão como beneficiário. Esse contexto
de recomendações num ambiente governamental traz à tona a discussão sobre a privacidade de
dados do cidadão para serem utilizados num sistema de recomendação. E finalizando, a origem
de todo ciclo de vida dos dados no modelo, requer uma boa governança no processo, desde a
definição, coleta, tratamento e uso dos dados em toda administração pública. Uma visão geral
dessa narrativa do estudo, tendo como base a implementação do modelo híbrido de
recomendação é visualizada na Figura 27.
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Figura 27 - Visão final da plataforma de recomendações

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Os resultados da referida plataforma foram apurados e estruturados de diferentes
maneiras, considerando todos os aspectos do estudo, para gerar produtos importantes para o
estudo conforme as definições do Programa PROFNIT que são resumidamente definidos abaixo
e explorados em detalhes nos tópicos seguintes:
a. A modelagem e implementação de uma plataforma de recomendação de serviços e
informações governamentais, baseado em sistemas de recomendação, o qual foi
proposto um artigo científico, conforme APÊNDICE J, assim como também gerados
dois softwares que materializaram todo fluxo do processo, bem como a estruturação de
um processo padrão e uma arquitetura conceitual da plataforma tecnológica;
b. A proposta de um portfólio de serviços públicos, considerando os aspectos da carta de
serviços ao usuário, foi estruturado com a elaboração de relatório relativo à proposição
de projeto institucional para o Governo de Mato Grosso, conforme APÊNDICE H;
c. A proposta de um modelo visual para definição de filtragem e recomendação, foi
elaborado como manual de operação técnica e protocolo experimental de aplicação
tecnológica, conforme APÊNDICE I;
d. A proposta de design de interface para plataformas digitais de apresentação de
recomendações de serviços públicos foi estruturada em um artigo científico, conforme
APÊNDICE G;
E alguns resultados complementares, que são abordados no estudo, foram estruturados das
seguintes formas:
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a. A avaliação de aplicação de soluções de inteligência artificial, especialmente sistemas
de recomendação, no ciclo de análise e formulação de políticas públicas foi estruturado
em um artigo científico, conforme APÊNDICE F;
b. Levantamento sobre os aspectos relativos à privacidade de dados num contexto de
sistemas de recomendações com dados gerenciados pela administração pública,
conforme APÊNDICE A;
c. Uma análise sobre o mecanismo de governança de dados no governo de MT, juntamente
com uma proposta de estruturação, conforme APÊNDICE B;
d. Proposta de marca para o conteúdo gerado por mecanismos de filtragem e
recomendação, conforme APÊNDICE C.
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4.2

MODELO HÍBRIDO DE RECOMENDAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES
GOVERNAMENTAIS
O ponto central de toda plataforma, que trata sobre a aplicação propriamente dita dos

algoritmos e estratégias de recomendação foram estruturadas conforme o experimento abaixo.
4.2.1 Contextualização
Para o experimento deste trabalho, considerando o objetivo de buscar as recomendações
baseadas na interação dos cidadãos com os serviços públicos, bem como nas características de
tais serviços, foram consideradas as fontes de dados abaixo descritas e ilustrada pela Figura 28:
•

Interações: essa fonte de dados provê todas as interações que o cidadão
realizou com os serviços, ou seja, todos os acessos dos cidadãos aos serviços
do governo.

•

Serviços: essa fonte de dados possui a relação de todos os serviços ofertados
para o cidadão, bem como suas características básicas necessárias para o
propósito do experimento.

•

Notícias: essa fonte de dados possui uma relação de notícias, bem como suas
propriedades, publicadas pelo governo num determinado período.
Figura 28 - Fontes de dados para o modelo

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
4.2.2 Conjunto de Dados
•

Base de interações: base de dados que possui 115897 registros na tabela com
as interações dos cidadãos com os serviços, contendo o ID do cidadão, o ID
do serviço público e a data que foi utilizado o serviço.

•

Base de serviços: base de dados com uma relação de serviços públicos,
contendo o ID do serviço, a descrição do serviço, a área de negócio
relacionada e o órgão do governo responsável. Foram mapeados no modelo
71 serviços públicos com suas descrições construídas apenas para o
experimento.
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•

Base de Notícias: base de dados com relação de notícias publicadas extraídas
do portal principal do governo de MT, no período de 20 de junho de 2020 a
12 de julho de 2020. Foram extraídas 761 notícias, contendo o título,
descrição, data de publicação e endereço eletrônico. A notícia também foi
considerada um serviço público no contexto deste experimento, pois trata-se
de informação oficial publicada para a população, onde pode ser utilizada
como informativo e tomada de decisão do cidadão.

4.2.3 Ferramentas
Foi utilizada a linguagem Python como ambiente de desenvolvimento da solução. E
como frameworks de implementação, foram usadas as bibliotecas Turi Create para a filtragem
colaborativa, Sklearn para vetorização, cálculo de similaridade e teste/treinamento dos dados,
biblioteca NLTK (Natural Language Toolkit) para mineração de texto e para manipulação dos
dados, a biblioteca Pandas.
4.2.4 Abordagem
Para validar a experiência do cidadão e desenvolvimento do estudo, foi proposto um
modelo híbrido de recomendação de serviços e informações governamentais. Numa vertente
foi criado um modelo de filtragem colaborativa para recomendar serviços usando dados do
histórico de consumo pelo cidadão e na outra vertente foi usado a filtragem baseada em
conteúdo dos serviços, buscando calcular a similaridade entre estes. O propósito foi de agregar
as vantagens que cada uma proporciona.
Foi ainda utilizada a avaliação de popularidade dos serviços, que foram subdivididos da
seguinte forma, dos serviços mais acessados (TOP-n), dos serviços mais relevantes por um
cidadão, que são os mais acessados por ele. E ainda, para fortalecer as opções do resultado da
recomendação, foi agregado aos resultados a avaliação de notícias publicadas pelo governo que
serão relacionadas com o comportamento do cidadão de acordo com os serviços recomendados.
4.2.5 Etapas do Experimento
O processo de recomendação deste experimento foi realizado em 7 etapas, demonstradas
na Figura 29:
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Figura 29 - Etapas de implementação do modelo

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
A primeira etapa consistiu na extração de um conjunto de dados e de suas respectivas
fontes. Enquanto na segunda etapa se propõe uma análise sobre os dados extraídos a fim de
entender seu conteúdo. A sugestão de técnicas para melhor preparar os dados para o objetivo
do modelo é apresentada na terceira etapa. Na quarta etapa é o momento de começar a tratar os
dados para harmonizá-los. E na quinta etapa a realização da é realizado a avaliação do melhor
modelo de filtragem para as recomendações. Na sexta etapa ocorre a filtragem dos dados
harmonizados com o modelo de filtragem mais adequado. E a sétima e última etapa visa realizar
a recomendação propriamente dita.
Da primeira à sexta etapa, o processamento foi feito off-line, ou seja, periodicamente o
modelo executou o processo em lote em ambiente controlado e parametrizado a fim de trabalhar
com a dinamicidade dos dados de entrada e disponibilizar dados minerados sem a necessidade
de interação direta com o usuário, e tem como resultado um modelo de recomendação composto
pelas recomendações baseado na abordagem híbrida. A última etapa foi realizada online, ou
seja, o processamento é executado quando o usuário aciona o modelo, interagindo e se
identificando em tempo real, com o cálculo da representação do usuário ativo a partir do seu
histórico de interação no acesso aos serviços do governo e o associou ao resultado do modelo
de recomendação calculado no processamento off-line.
Cada etapa do processo do experimento, retratado na Figura 29, é descrita a seguir.
4.2.5.1 Extração dos dados (EXTRAÇÃO)
A extração se refere a fonte dos dados e os mecanismos para coletá-los para uso. As
principais fontes de dados foram trabalhadas como um arquivo no padrão CSV6. Como trata-se
de um modelo em background, optou-se por extrair os dados necessários das bases de produção
6

Comma-separated values, também conhecido como CSV, são arquivos de texto de formato regulamentado pelo
RFC 4180, que faz uma ordenação de bytes ou um formato de terminador de linha, separando valores com vírgulas.
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e gerar um espelho em formato de arquivo CSV para entrada ao modelo, conforme pode ser
observado na Figura 30, que apresenta o referido processo.
Os dados de entrada estão estruturados em 3 tabelas (fontes) específicas. A primeira
fonte de dados trata sobre as características do serviço público. Será a principal fonte de
informação para a filtragem baseada em conteúdo que utiliza os dados para calcular a
similaridade entre os serviços, conforme estrutura apresentada pelo Quadro 2. Então os dados
foram trabalhados no processo de gerar base de serviços, que os armazenam no formato CSV
para futura análise, gerando assim a base Serviços v1.
Figura 30 - Processo de extração de dados

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Quadro 2 - Fonte de dados 1: Serviços Públicos do Governo (portfólio)
Coluna
servico_id
servico_nome
servico_descricao
servico_area

Descrição
Identificação do serviço público
Nome do serviço púbico que aparece para o
cidadão
Descrição com detalhe sobre o propósito do
serviço público
Área onde o serviço é aplicado dentro do
governo

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
O governo do Estado de Mato Grosso não possui uma base única com o portfólio de
serviços que entrega ao cidadão. De acordo com a BRASIL (2017), é obrigatório que cada
administração forneça uma carta de serviços públicos. Como é fundamental para a expansão
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deste estudo uma boa estruturação do serviço público, a proposta de estruturação do serviço
público apresentada também como resultado deste estudo, torna-se elemento de suma
importância para melhor qualificar um serviço público e utilizar seus metadados para cada
aumentar a precisão e qualidade das recomendações.
A segunda fonte de dados trata sobre as interações do cidadão com os serviços públicos,
obtendo assim um histórico dos consumos desses serviços para cada cidadão. É a fonte principal
para a filtragem colaborativa do modelo e para identificar os serviços públicos mais relevantes
para cada cidadão e os serviços públicos mais populares do governo. A estrutura é apresentada
no Quadro 3. Os dados são trabalhados pelo processo gerar base de interações que os
armazenam no formato adequado para futura análise, gerando assim a base Interações v1.
Quadro 3 - Fonte de dados 2: Interações entre cidadãos e serviços
Coluna
servico_id
cidadao_id
interacao_datahora

Descrição
Identificação do serviço público acessado
pelo cidadão
Identificação do cidadão que acessou o
serviço público
Data/Hora em que o serviço foi acessado
pelo cidadão

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
A terceira fonte de dados trata sobre as notícias publicadas no portal principal do
Governo de Mato Grosso (MATO GROSSO, 2020), onde cerca de 30 notícias oficiais em média
são publicadas diariamente. Essa fonte de dados será útil após a filtragem híbrida, como será
trabalhado nos próximos tópicos, a fim de identificar as notícias mais similares aos serviços
mais relevantes para cada cidadão. Sua estrutura pode ser observada conforme Quadro 4. O
subprocesso executar crawler de notícias, que é alimentado por essa fonte de dados, é
apresentado na Figura 31.
Quadro 4 - Fonte de dados 3: Notícias publicadas pelo governo
Coluna
noticia_titulo
noticia_texto
noticia_datahora
noticia_url

Descrição
Título principal da notícia
Texto da notícia
Data/Hora em que a notícia foi publicada
Endereço eletrônico da notícia

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Embora haveria possibilidade de solicitar a base de dados de notícias para a área
responsável no Governo, pois o portal não disponibiliza acesso por meio de API para
manipulação dos dados, foi trabalhada a coleta das informações de notícias disponíveis com
Web crawler, um programa desenvolvido na solução que colhe o conteúdo de cada página de
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notícia do portal do governo de forma sistematizada pelo protocolo padrão da web (http/https),
conforme a Figura 31.
Esta alternativa foi implementada para demonstrar que o cruzamento de dados que será
imputado ao modelo pode utilizar mecanismos diferentes para a extração das informações
necessárias, pois nem sempre dados importantes estarão nas bases do governo ou terão API
para serem consumidas. Ou seja, qualquer dado disponível numa página web poderia ser objeto
de coleta, análise, cruzamento e recomendação.
Figura 31 - Subprocesso: Executar Crawler de Notícias

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
A solução foi desenvolvida na linguagem Python, por meio da biblioteca Scrapy, pois
já disponibiliza ferramentas para analisar o conteúdo no formato html, assim como para
filtragem e tratamento dos dados coletados. A página principal que serviu como base para a
coleta foi mt.gov.br/noticias.
A estrutura do modelo de extração ficou definida conforme a Figura 32, que apresenta
o detalhamento dos arquivos com os códigos fontes que implementaram o crawler de notícias.
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Figura 32 - Ambiente de desenvolvimento do Crawler de Notícias

Fonte: Captura de tela do ambiente de desenvolvimento Python
A principal ferramenta é o spider, que controla o fluxo de exploração dos arquivos no
portal e a análise do conteúdo no padrão html. Assim, foi desenhado o Spiders.Noticiasmtgov.py
que, após análise manual ao padrão de disponibilização do conteúdo das notícias no portal do
governo, foi configurado para extração dos dados conforme os parâmetros do Quadro 5:
Quadro 5 - Parâmetros dos dados coletados de notícias
Conteúdo a localizar
Parte da página com o conteúdo
Título da notícia
Data da notícia
Link da notícia
Texto da notícia
Tipo da notícia

Componente html da página
div.news-item
title::text
p::text
h3 a::attr(href)
div.full-content::text
p span::text

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
A classe que representa esses dados foi tratada no arquivo Items.py, que de forma
padronizada utiliza essa classe para tratar os dados coletados. Cada página de notícia analisada
gera uma instância dessa classe que vai alimentar a base de dados das notícias.
Outra importante classe é o Pipeline.py, que gerencia o processamento de cada notícia
coletada, a fim de que seja possível tratar o dado, realizando limpeza, validação, checagem e
destinação do conteúdo coletado. São mapeados 3 eventos, onde é possível realizar essas
operações: abertura do spider, processamento do item e fechamento do spider. Na fase de
processamento foi padronizado a gravação dos dados coletados num arquivo JSON7.
Uma linha exemplo do arquivo possui o seguinte formato:

7

Acrônimo de JavaScript Object Notation, é um formato compacto, de padrão aberto independente, de troca de
dados simples e rápida entre sistemas, especificado por Douglas Crockford em 2000, que utiliza texto legível a
humanos, no formato atributo-valor
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{"link":
["http://www.mt.gov.br/-/14133763-seplag-disponibiliza-videoaulas-de-ginasticalaboral-e-treino-funcional"], "data": "14 de Abril de 2020 às 12:13", "tipo": "Planejamento e
Gestão", "title": ["Seplag disponibiliza videoaulas de ginástica laboral e treino funcional Notícias - mt.gov.br"], "text": ["Com o objetivo de ajudar os servidores públicos a manterem
a qualidade de vida e continuarem saudáveis durante este período de pandemia, a Secretaria
de Planejamento e gestão (Seplag) está disponibilizando videoaulas de ginástica laboral e
treino funcional para todos os servidores públicos.", "\n\n", "As videoaulas foram gravadas
pelo educador físico Valdecarlos dos Santos, colaborador do programa Ação Vida Saudável
realizado pela pasta e estarão disponíveis no canal do Youtube da Secretaria de Planejamento
e Gestão. ", "\n\n", "As videoaulas contêm exercícios fáceis de serem executados e que podem
ser realizados de qualquer lugar, tanto por quem está atuando na modalidade de teletrabalho
ou no revezamento.", "\n\n", "O educador físico orienta que os treinos funcionais devem ser
realizados de duas a três vezes por dia, de qualquer lugar. Já a ginástica laboral deverá ser
feita durante o horário em que o servidor estiver desempenhando suas atividades laborais, seja
no seu local de trabalho ou quando estiver atuando na modalidade de teletrabalho.", "\n\n",
"Confira “, "aqui.", "\n\n", " "]}

4.2.5.2 Análise dos dados (ANÁLISE)
Foi realizada uma análise para entendimento sobre os dados extraídos na etapa anterior,
a fim de entender seu comportamento e ajudar na definição das melhores abordagens para a
filtragem posterior. O processo é apresentado conforme a Figura 33, que utiliza as novas bases
de dados geradas pela etapa de extração de dados e executa as análises tanto da base de
interações quanto a de serviços.
Figura 33 - Processo de Análise de dados do modelo

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
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Para analisar a base de interações (Interações v1) foi proposto o fluxo demonstrado pela
Figura 34, que define as tarefas realizadas para entender a base de dados e que estão detalhadas
no APÊNDICE K.
Figura 34 - Subprocesso: Analisar base de interações

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Uma análise sobre a dimensão da base de dados de interações resultou em uma base de
115897 linhas por 3 colunas, e seu comportamento demonstrou que todas as colunas estavam
devidamente preenchidas:
Coluna
cidadao_id
interacao_data
servico_id

Valores não nulos
115897
115897
115897

Tipo
object
datetime64[ns]
int64

Para analisar a base de serviços (Serviços v1) foi proposto o fluxo demonstrado pela
Figura 40, e que também estão detalhadas no APÊNDICE K.
Figura 35 - Subprocesso: Analisar base de serviços

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Sobre a base de Serviços v1, foi realizada uma análise sobre a dimensão da base de
dados, resultou em uma base de 71 linhas por 5 colunas, e seu comportamento demonstrou que
todas as colunas estavam devidamente preenchidas:

87
Coluna
servico_id
unidade
area
servico_nome
servico_descricao

Valores não nulos
71
71
71
71
71

Tipo
int64
object
object
object
object

4.2.5.3 Engenharia de Atributos (FEATURE ENGINEER)
Esta etapa busca analisar e extrair atributos (características) dos dados brutos e propor
melhoria por meio de técnicas de mineração de dados, fortalecendo assim a estrutura e
desempenho dos dados para serem utilizados no processo de filtragem, conforme detalha a
Figura 36, que recebe os dados das bases de Interações v1 e Serviços v1 e, após a reorganização
e preparação de características de alguns dados, fornece uma nova base de dados para as
interações, Interações v2, e para os serviços, Serviços v2.
Figura 36 - Processo de engenharia de atributos

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Para entender melhor sobre o que se refere essa reorganização, a Figura 37 apresenta o
detalhamento do fluxo desse subprocesso.
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Figura 37 - Subprocesso: Reorganizar as características dos dados

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Os processos desse fluxo foram trabalhados da seguinte forma:
4.2.5.3.1 Concatenar campos que descrevem os serviços
Com intuito de dar maior relevância para o texto que será utilizado para vetorização e
análise de similaridade, foi realizada a concatenação das colunas SERVICO_NOME,
SERVICO_DESCRICAO e AREA. Com esta nova estrutura, foram criadas as colunas
FEATURES_COMBINADAS, contemplando a concatenação sem realizar limpeza dos dados, e
a coluna FEATURES, com o mesmo valor da coluna FEATURES_COMBINADAS, porém com
os dados higienizados, especialmente com a remoção de stopwords. Assim, após nova análise
foram detectados os seguintes casos, baseado nas atividades realizadas na etapa anterior de
análise de dados, para a coluna FEATURES com as palavras mais comuns apresentadas
conforme a Figura 38, os bigramas mais comuns, conforme Figura 39 e os trigramas mais
comuns, conforme Figura 40.
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Figura 38 - Palavras mais comuns no campo FEATURES

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Figura 39 - Bigramas mais comuns no campo FEATURES

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Figura 40 - Trigramas mais comuns no campo FEATURES

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
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•

Dados antes da higienização/limpeza:
o Número de descrições: 71
o Contagem média de palavras: 65.3943661971831
o Contagem mínima de palavras: 23
o Contagem máxima de palavras: 194

•

Dados após higienização/limpeza:
o Número de descrições: 71
o Contagem média de palavras: 40.63380281690141
o Contagem mínima de palavras: 15
o Contagem máxima de palavras: 114

4.2.5.3.2 Agregação de acessos de cidadãos aos serviços
Para utilização dos dados de interação de cidadãos aos serviços, foi necessária a
agregação dos acessos de cada cidadão aos serviços numa única linha, para concentrar o mesmo
tipo de informação, somando os acessos. Esta ação gerou a coluna ACESSOS na nova tabela de
interações. Com isso, a base ficou resumida em: 98012 linhas × 4 colunas.
4.2.5.3.3 Flag Dummy
Uma das opções avaliadas para entrada no modelo foi a definição de uma variável
dummy. As variáveis dummy são variáveis categóricas, mas são especiais, pois são variáveis
binárias e basicamente vão dizer se um item pertence a um grupo ou se não pertence. E neste
caso indicando se um determinado cidadão fez acesso a um serviço específico atribuindo o valor
“1” para a coluna da nova tabela gerada após a agregação de acessos de cidadãos aos serviços.
Esta ação gerou a coluna FLAG_DUMMY na nova tabela de interações.
A proposta de usar esta flag é que os cidadãos podem ter diferentes frequências de
acesso aos serviços e foi destacada como uma possibilidade de averiguar o simples contato
(acesso) do serviço pelo cidadão.
4.2.5.3.4 Acessos Normalizados
A fim de não deixar a entrada de dados desbalanceada da quantidade de acessos
realizada por cada cidadão a um serviço, foi criada uma coluna com o dado normalizado da
quantidade de acesso, pois analisando o Quadro 6, que apresenta a relação das interações dos
cidadãos com os serviços com a quantidade de acessos realizados, foi identificado que a maior
interação (cidadão X serviço) tem o valor de 42 e a menor tem valor 1. Isso poderia influenciar
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no modelo de avaliação e filtragem, pois pode ocorrer um enviesamento na avaliação do
algoritmo para as variáveis com maior ordem de grandeza. Esta ação gerou a coluna
ACESSOS_NORM na nova tabela de interações.
Nesta etapa, é normalizado o histórico de acessos, com valores entre 0 a 1, sendo 1 (um)
o número de acesso mais alto (42) a um serviço, e 0 (zero) a menor contagem de acesso (1) a
um serviço, conforme apresenta no Quadro 6. A normalização teve o objetivo de transformar
todas as variáveis na mesma ordem de grandeza.
Quadro 6 - Normalização dos dados de acessos do cidadão
cidadao_id servico_id acessos flag_dummy acessos_norm
4b261a83
4
42
1
0.976744
2c07aacb
31
38
1
0.883721
8d749f34
17
29
1
0.674419
238f69e2
4
26
1
0.604651
5b1239f4
2
24
1
0.558140
...
...
...
...
...
583c8fdd
9
1
1
0.023256
583c02f2
58
1
1
0.023256
583b63e1
9
1
1
0.023256
583b0be6
28
1
1
0.023256
fffe6cc7
15
1
1
0.023256
Sendo: 98012 linhas × 5 colunas

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
4.2.5.3.5 Definição de variáveis alvo
Para o modelo foram definidas as variáveis alvo que serão base para a filtragem
colaborativa, sendo que a variável Usuário, user, será a identificação do cidadão, cidadao_id,
e a variável Item será a identificação do serviço, servico_id. No entanto as variáveis alvo, target,
serão testadas na etapa de avaliação do modelo, para identificar a que retornará um melhor
resultado para a etapa de filtragem:
•

Alvo

(Target):

Podem

ser

usadas

FLAG_DUMMY,

ACESSOS

ou

ACESSOS_NORM.
4.2.5.4 Tratamento dos Dados (TRATAMENTO)
Os dados foram tratados a fim de melhor ajustá-los para realização da filtragem. Neste
sentido, as fontes de dados possuíam muitos dados textuais, e para isso algumas ações foram
necessárias sobre esses dados para higienização/limpeza das informações. Este processo é
apresentado na Figura 41, que descreve o tratamento dos dados da descrição dos serviços,
provenientes da base Serviços v2, e que após o tratamento gerou a base Serviços v3. E os
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conteúdos das notícias, provenientes da base Notícias, formato JSON, que após o tratamento
gerou a base Notícias v1.
Figura 41 - Processo de tratamento dos dados

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
A Figura 42 apresenta o detalhamento do subprocesso de tratamento dos dados da
descrição dos serviços, que primeiramente converte todo o texto em minúsculo, após realiza a
tokenização, que é a separação das palavras que compõe o texto e cada palavra é tratada como
um token pelo processamento e pode ter um tratamento específico. Em seguida é realizada a
remoção das stopwords e, por fim, ocorre a concatenação dos tokens/palavras restantes do
processamento.
Para os dados da base de notícias, conforme a Figura 43, além dos processos acima
descritos, ainda são realizadas as tarefas de lematização, que reduz uma palavra ao seu lema,
ou seja, sua forma mais reduzida ou flexionada. Outra tarefa importante é a remoção de palavras
curtas, ou seja, com poucas letras (1 ou 2 letras). Também se destaca a remoção de pontuações.
Figura 42 - Subprocesso: Tratar dados de descrição de serviço

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
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Figura 43 - Subprocesso: Tratar dados de notícias

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
4.2.5.4.1 Para os dados sobre os serviços públicos:
Para preparar os dados sobre os serviços públicos, após combinados as características
textuais relacionadas aos serviços (nome do serviço, descrição do serviço e área), esses dados
combinados foram tratados da seguinte forma:
a) Transformação em minúscula (Sensibilidade ao caso)
b) Separação do texto em palavras (Tokenização)
c) Remoção de palavras de parada (Stop Words)
d) Concatenação das palavras (Join)
4.2.5.4.2 Para os dados sobre as notícias
Para preparar os dados sobre as notícias publicadas pelo governo, foram realizadas as
seguintes ações:
a) Separação do texto em palavras (Tokenização)
b) Transformação em minúscula (Sensibilidade ao caso)
c) Remoção de palavras de parada (Stop Words)
d) Remoção de palavras específicas (Palavras excluídas)
e) Radicalização das palavras (Lematização)
f) Remoção das palavras curtas
g) Remoção de pontuações
h) Concatenação das palavras (Join)
Além disso, o número de ocorrências para esses termos acima retirados e não
relacionados ao assunto será significativamente maior do que qualquer outro termo. Isso os
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forçará a ter o maior peso no modelo simplesmente devido à sua alta ocorrência e poderia
distorcer o modelo.
4.2.5.5 Avaliação do modelo de filtragem (AVALIAÇÃO DO MODELO)
Foram analisados diferentes modelos para a identificação do mais adequado para uso na
filtragem das recomendações, tanto para as abordagens de filtragem colaborativa, quanto na
filtragem baseada em conteúdo, conforme descrito na Figura 44, que trabalha com os dados
provenientes da etapa de tratamento e define as abordagens que serão trabalhadas de forma
conclusiva no modelo de filtragem.
Figura 44 - Processo de avaliação do modelo

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Para a avaliação do modelo de filtragem colaborativa, o subprocesso foi mapeado
conforme o demonstrado na Figura 45, e seu detalhamento abordado em seguida.
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Figura 45 - Subprocesso: Avaliar modelo de filtragem colaborativa

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
4.2.5.5.1 Filtragem Colaborativa
Considerando a natureza desse tipo de filtragem, a avaliação foi estruturada da seguinte
forma:
•

Tipo de avaliação de similaridade:
o Popularidade
o Similaridade de Cosseno
o Correlação de Pearson
o Similaridade de Jaccard

•

Variáveis alvo:
o Variável “Dummy”
o Quantidade de acessos (cidadão ao serviço)
o Quantidade de acessos normalizado

•

Percentual de dados para treino/teste:
o Treino: 90% e Teste: 10%
o Treino: 80% e Teste: 20%
o Treino: 70% e Teste: 30%

Para a comparação dos modelos foram utilizadas as seguintes métricas:
•

Precisão geral
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•

Recall geral

•

RMSE geral

Antes de executar uma abordagem mais complexa de filtragem colaborativa, foi
considerado um modelo de linha de base para comparar e avaliar os resultados e, nesse caso,
foi utilizado o modelo de popularidade.
Além disso, foi realizado cruzamento dos tipos de avaliação de similaridade com os
tipos de variáveis alvo. As métricas de similaridade foram limitadas a capacidade da biblioteca
utilizada para o experimento, Turicreate (Python), mas que englobam as principais técnicas
utilizadas pelos sistemas de recomendação. Assim, o modelo de filtragem colaborativa foi
avaliado sob as condições descritas no Quadro 7, que apresenta os códigos de referência de
cada modelo de teste para o modelo de avaliação, cruzando o nome da técnica de similaridade
com o nome da variável alvo.
Quadro 7 - Legenda das opções de testes de similaridade do modelo
Similaridade
Cosseno
Pearson
Jaccard
Popularidade

Flag Dummy
COS_DMY
PEA_DMY
JAC_DMY
POP_DMY

Variáveis alvo
Acessos
COS
PEA
JAC
POP

Acessos Normalizados
COS_NOR
PEA_NOR
JAC_NOR
POP_NOR

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
E uma descrição mais adequada para cada sigla pode ser observada no Quadro 8 abaixo,
conforme as siglas definidas no Quadro 7.
Quadro 8 - Identificação das siglas usadas nos testes
Identificação
COS_DMY
PEA_DMY
JAC_DMY
POP_DMY
COS
PEA
JAC
POP
COS_NOR
PEA_NOR
JAC_NOR
POP_NOR

Descrição
Similaridade de cosseno com variável flag dummy
Correlação de Pearson com variável flag dummy
Similaridade de Jaccard com variável flag dummy
Popularidade com variável flag dummy
Similaridade de cosseno com variável acessos
Correlação de Pearson com variável acessos
Similaridade de Jaccard com variável acessos
Popularidade com variável flag acessos
Similaridade de cosseno com variável acessos normalizados
Correlação de Pearson com variável acessos normalizados
Similaridade de Jaccard com variável acessos normalizados
Popularidade com variável flag acessos normalizados

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Foi considerada ainda uma variação no percentual dos dados de treinamento e teste para
verificar a diferença nos resultados conforme o particionamento dos dados. Para cada rodada
de avaliação com distribuição diferente de percentual entre base de treino e teste foi gerado um
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sufixo adicional para melhorar a identificação, sendo “_10” relacionado a 10% da base para
teste, “_20” para 20% e “_30” para 30%, conforme definido no Quadro 9.
Quadro 9 - Sufixos das medidas de avaliação do modelo
Identificação
COS_DMY
PEA_DMY
JAC_DMY
POP_DMY
COS
PEA
JAC
POP
COS_NOR
PEA_NOR
JAC_NOR
POP_NOR

Sufixos de acordo com percentual de base de teste
COS_DMY_10 | COS_DMY_20 | COS_DMY_30
PEA_DMY_10 | PEA_DMY_20 | PEA_DMY_30
JAC_DMY_10 | JAC_DMY_20 | JAC_DMY_30
COS_DMY_10 | COS_DMY_20 | COS_DMY_30
COS_10 | COS_20 | COS_30
PEA_10 | PEA_20 | PEA_30
JAC_10 | JAC_20 | JAC_30
COS_DMY_10 | COS_DMY_20 | COS_DMY_30
COS_NOR_10 | COS_NOR_20 | COS_NOR_30
PEA_NOR_10 | PEA_NOR_20 | PEA_NOR_30
JAC_NOR_10 | JAC_NOR_20 | JAC_NOR_30
POP_NOR_10 | POP_NOR_20 | POP_NOR_30

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Para a avaliação foram usados ainda os seguintes parâmetros de controle:
•

Usuário (user_id): ‘cidadao_id’

•

Item (item_id): ‘servico_id’

•

Usuários a recomendar: lista de ‘cidadao_id’ somente dos cidadãos que
interagiram com os serviços

•

Número de itens a recomendar por cidadão: 5 (esse foi o número considerado de
recomendações de serviços por cidadão na filtragem colaborativa, pois este
resultado ainda se somará na abordagem híbrida, com os resultados da filtragem
baseada em conteúdo. No entanto é apenas um parâmetro do modelo e que pode
ser ajustado conforme os resultados possam requerer).

O conjunto de dados de teste foi gerado escolhendo primeiro o número total de usuários
no conjunto de dados. Em seguida, para cada um dos usuários de teste escolhidos, uma parte
dos itens do usuário, determinada pela proporção de treino/teste, é escolhida aleatoriamente
para ser incluída no conjunto de teste. Essa divisão permitiu que os dados de treinamento
pudessem reter informações suficientes sobre os usuários no conjunto de testes e para que
recomendações adequadas pudessem ser feitas.
Considerando os critérios de avaliação definidos, foi obtido o resultado, conforme
Figura 60, considerando todos os modelos mapeados para teste, identificados no Quadro 9, e
seu resultado para as medidas de precisão, recall e RMSE. Foram destacados os resultados mais
expressivos no contexto global dos resultados. E cada destaque com a marcação conforme o
grupo de teste/treino, de acordo com a legenda da Figura 46.
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Figura 46 - Resultados das medidas de avaliação do modelo

Legenda:
Treino: 90% e Teste: 10%
Treino: 80% e Teste: 20%
Treino: 70% e Teste: 30%

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Percebeu-se que os modelos que tiveram os melhores resultados de precisão e recall
foram: COS, JAC, JAC_NOR e POP_NOR
E os modelos com melhor resultado baseado no RMSE foram: COS_NOR, JAC_NOR,
PEA_NOR, POP_DMY e POP_NOR.
Embora apresentando bons resultados, mas considerando que o modelo de popularidade
não oferece nenhuma personalização, pois fornece apenas a mesma lista de itens recomendados
para todos os usuários, este modelo foi descartado para fase final de escolha do modelo de
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filtragem colaborativa mais adequado para o projeto. Observa-se ainda que no resultado de
RMSE o modelo POP_DMY apresentou um valor zero, o que o tornaria também descartável
para a avaliação final.
Foi possível ainda observar que o resultado do modelo melhora à medida que a
proporção de maior percentual dos dados é usada para treino e o menor percentual dos dados
usado para testes.
Realizando o devido enxugamento e ainda mantendo todos os modelos da avaliação,
obteve-se os resultados conforme Figura 47:
Figura 47 - Melhores resultados das medidas de avaliação do modelo

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Observa-se que o modelo JAC_NORM_10 obteve os melhores resultados médios para
as três medidas de avaliação, considerando um percentual de variação de 10% entre os melhores
valores. Os dados com o sinal de atenção (!) corresponde a uma variação de até 50%, e o sinal
(X) representa uma variação acima de 50%.
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Sob outras perspectivas, considerando o percentual de relação de cada resultado com os
melhores valores obtidos em cada tipo de medida de avaliação, obteve-se o resultado, conforme
Figura 48:
Figura 48 - Consolidação dos resultados das medidas de avaliação do modelo

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Conforme demonstra a Figura 48, o modelo JAC_NOR_10 obteve o melhor percentual
geral considerando as 3 medidas, embora seu resultado de RMSE não foi um dos mais efetivos
do modelo. No entanto, seus valores de precisão e recall foram os melhores entre os modelos.
Se avaliarmos o valor de RMSE do modelo JAC_NOR_10 que foi de 0.0312, em relação ao
modelo COS_NOR_20 que obteve o melhor RMSE de 0.0121, não é uma diferença muito
grande como resultado para as recomendações. Os resultados com a variável alvo “Acessos
Normalizados” obtiveram o melhor comportamento.
Sumarizando os resultados médios dos 3 tipos de treinamentos em cada modelo,
obtemos o resultado conforme Figura 49:
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Figura 49 - Resumo final dos resultados das medidas de avaliação do modelo

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
O cálculo da distância de Jaccard e cosseno são dois dos vários métodos empregados
para quantificar semelhanças entre os usuários. Distância Jaccard leva em conta o número de
produtos avaliado por ambos os usuários que estão sendo comparadas, mas não o valor real da
própria classificação. A distância cosseno, por outro lado, leva em consideração o valor real da
classificação, mas não o número de produtos classificados por ambos os usuários. Devido a
essa diferença no cálculo das distâncias, as medidas de distância de Jaccard e cosseno às vezes
podem levar a previsões conflitantes.
Em nosso modelo, considerando o propósito da filtragem colaborativa e o objetivo do
sistema, a distância de Jaccard utilizando a variável alvo normalizada foi a mais adequada para
uso como padrão do modelo. É importante destacar que as variações nas recomendações,
segundo os resultados obtidos, podem ser bem pequenas quando comparada à similaridade de
cosseno.
4.2.5.5.2 Filtragem baseada em conteúdo
Para a avaliação do modelo de filtragem baseada em conteúdo, o subprocesso foi
mapeado conforme se demonstra na Figura 50, e o detalhamento abordado em seguida.
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Figura 50 - Subprocesso: Avaliar modelo de filtragem baseada em conteúdo

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Para a análise baseada em conteúdo foi considerada a coluna concatenada FEATURES,
pois contempla todo o texto necessário para as análises de similaridade entre os serviços.
Para validar adequadamente sobre a qual é a melhor métrica a ser utilizada para uso no
modelo final, foram realizadas as avaliações da seguinte forma:
•

Técnicas para contagem e vetorização das palavras
o TF-IDF8
o Contagem simples

•

Métricas de similaridade
o Similaridade de Cosseno
o Distância Euclidiana
o Correlação de Pearson

Para calcular a semelhança de cosseno foi utilizada a contagem de palavras em cada
documento, por meio das funções CountVectorizer ou o TfidfVectorizer da biblioteca Scikit
Learn na linguagem Python. Ambos são métodos para converter dados de texto em vetores,
pois o modelo pode processar apenas dados numéricos.

8

É uma medida estatística que tem o intuito de indicar a importância de uma palavra de um documento em relação
a uma coleção de documentos ou em um corpus linguístico.
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No CountVectorizer, apenas o número de vezes que uma palavra aparece no documento
é considerado, o que resulta em parcialidade em favor das palavras mais frequentes, o que acaba
ignorando palavras raras que podem ajudar o processamento dos dados com mais eficiência.
No TfidfVectorizer, a ponderação geral do documento de uma palavra é destacada e
considera a palavra contada de acordo com a frequência com que aparecem nos documentos.
Foi considerado o uso do TfidfVectorizer em vez do CountVectorizer, porque reduz as
palavras ponderadas que ocorrem com frequência nos documentos e dá maior significado para
os resultados, pois muitos serviços podem ter descrição parecida de acordo com o esforço que
o gestor do negócio vai caracterizar os serviços na base de dados. Então, palavras que possam
identificar especificamente um serviço podem ter destaque nesta opção.
Com o TfidfVectorizer o valor aumenta proporcionalmente para contar, mas é
inversamente proporcional à frequência da palavra no corpus; essa é a parte da frequência
inversa de documentos (IDF). A frequência inversa do documento se ajusta ao fato de que
algumas palavras aparecem com mais frequência em geral.
Para os dados trabalhados na base de serviços, analisando as alternativas de medida de
similaridade para se obter a semelhança entre as descrições dos serviços, não se observou
diferença nos resultados para os 71 serviços. Neste caso, a similaridade do cosseno foi
escolhida, pois é uma métrica usada para determinar a semelhança entre os documentos,
independentemente do tamanho, o que também pode variar de acordo com o esforço do gestor
em caracterizar o serviço.
Quando plotada em um espaço multidimensional, onde cada dimensão corresponde a
uma palavra no documento, a semelhança de cosseno captura a orientação (o ângulo) dos
documentos e não a magnitude. Se a magnitude fosse o mais importante, o cálculo da
similaridade baseada na distância euclidiana seria uma melhor opção.
Então, para a filtragem baseada em conteúdo será considerado o modelo com TF-IDF
para vetorização e contagem e a similaridade de cosseno como métrica de semelhança entre os
dados.
4.2.5.6 Filtragem dos Dados (FILTRAGEM)
Uma vez que os dados foram tratados e aptos para serem trabalhados no modelo
escolhido, a etapa de filtragem procura utilizar as abordagens e técnicas de aprendizado de
máquina necessárias para definição do modelo híbrido das recomendações, conforme detalhado
na Figura 51.
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Figura 51 - Processo de filtragem dos dados

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
O fluxo desse processo recebe as bases tratadas como entrada, assim como os modelos
avaliado e definidos para a abordagem colaborativa e a baseada em conteúdo. O subprocesso
de realizar filtragem híbrida trata de gerar todos os filtros necessários para geração das coleções
para abastecer o motor de recomendações futuramente.
O subprocesso de filtragem híbrida está mapeado conforme a Figura 52, que obterá os
dados de entrada para alimentar o modelo e dispara as tarefas paralelamente que executarão as
filtragens dos serviços com abordagem colaborativa, baseada em conteúdo, notícias, serviços
mais populares, serviços mais acessados e serviços mais relevantes ao cidadão. Nota-se que
resta apenas a abordagem híbrida que será executada na etapa seguinte de recomendação.
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Figura 52 - Subprocesso: Realizar filtragem híbrida

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Os detalhes de cada abordagem estão descritos nos tópicos seguintes:
4.2.5.6.1 Abordagem Colaborativa
A principal fonte de informação para esta abordagem no modelo foi a base de interações
cidadão com os serviços. Conforme apontado na etapa de Engenharia de Atributos, foram
identificados com entrada ao modelo colaborativo a coluna de identificação do cidadão
(cidadao_id) como sendo a variável usuário (user) e os serviços públicos acessados
referenciando a variável de itens.
Foi utilizado o algoritmo de Filtragem Colaborativa → Filtragem baseado em memória
→ Baseado em Item.
A implementação da filtragem colaborativa ocorreu com o devido propósito de
recomendar serviços públicos baseado em como cidadãos similares acessam os serviços. A
similaridade neste aspecto trata-se de cidadãos que consomem os mesmos serviços. Para definir
semelhança entre eles, o modelo seguiu as seguintes fases:
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1. Obtenção de uma matriz de serviços públicos consumidos pelos cidadãos, onde a coluna
principal contém os valores de identificação do cidadão e uma segunda coluna com os
valores representando a identificação dos serviços, de acordo com o definido no tópico
4.2.5.3.2 - Agregação de acessos de cidadãos aos serviços;
2. Criação de uma matriz de similaridade serviço a serviço, com o objetivo de calcular a
semelhança entre um serviço e outro serviço. Nesta fase foi considerada a medida de
similaridade de Jaccard, por obter os melhores resultados na avaliação conforme a etapa
anterior.
2.1. Essa similaridade é calculada entre um serviço e outro baseado no acesso comum
de cidadãos nesses serviços.
2.2. Então são montados dois vetores de serviços, e então calculado a distância
(Jaccard) entre esses vetores. Como a similaridade de Jaccard é a razão entre o
tamanho da interseção dos vetores e o tamanho de sua união, o valor 1 (um)
significa que os vetores são similares totalmente e quanto mais próximo do valor 0
(zero), nenhuma similaridade.
4.2.5.6.2 Abordagem de Popularidade
O modelo de popularidade também foi utilizado como fonte principal a base de dados
de interação do cidadão com os serviços públicos. Como resultado buscou-se identificar os
serviços mais populares do governo, ou seja, os serviços que em média foram mais requisitados
pelo cidadão.
4.2.5.6.3 Abordagem TOP-N (mais acessados)
A abordagem de serviços mais acessados, Top-n, também foi utilizado como fonte
principal para a base de dados de interação do cidadão com os serviços públicos. Como
resultado buscou-se identificar os serviços mais acessados do governo em quantidade e, é
justamente o que a diferencia da abordagem de popularidade, que utiliza a média de acessos.
4.2.5.6.4 Abordagem de Relevância
O modelo também trabalhará com os serviços mais relevantes para o cidadão, ou seja,
os serviços mais acessados por ele, que pode fazer sentido em estar sempre apresentando, pois
pode ser um serviço que lhe seja útil constantemente.
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4.2.5.6.5 Abordagem de Conteúdo
Já a abordagem baseada em conteúdo foi proposta para balancear as recomendações
sugeridas na filtragem colaborativa, pois o perfil do cidadão apenas baseado em que outros
cidadãos similares acessaram poderia tornar a experiência pouco familiar. Assim, a similaridade
entre os serviços, normalmente de um mesmo segmento, de uma mesma área de negócio de
governo, poderia ser relevante para que o cidadão possa explorar melhor as possibilidades.
Assim, foram propostos os seguintes passos:
1. Criação de uma matriz de contagem com o número ponderado de ocorrências de cada
palavra no texto das características do serviço (FEATURE), sendo considerada a
avaliação de palavras, bigramas e trigramas.
2. Definição da semelhança de cosseno entre cada texto sobre os serviços a fim de
descobrir como eles são semelhantes entre si.
4.2.5.6.6 Abordagem Híbrida
A abordagem híbrida terá seu resultado efetivo na próxima etapa de recomendação de
serviços, pois requer a identificação do cidadão específico a fim de consolidar as
recomendações da filtragem colaborativa com as recomendações da filtragem baseado em
conteúdo e então calcular os melhores resultados baseado nos melhores scores de cada
recomendação.
Comparando o modelo previsto com outros casos de sucesso com o uso de sistema de
recomendações, conforme o Quadro 10, percebe-se a semelhança no mecanismo de uso da
proposta deste trabalho, considerando que os principais dados necessários para o sistema de
recomendação são os itens e o usuário e a relação entre eles:
Quadro 10 - Equivalência de dados de entrada entre modelos de recomendação
Plataforma de
recomendação

Alvo
recomendação
(USUÁRIO)

Assunto a
recomendar
(ITEM)
Serviço de
Governo

Experimento deste
trabalho

Cidadão (ID)

Netflix

Consumidor (ID)

Filmes/Séries

Youtube

Consumidor (ID)

Vídeos

Amazon

Consumidor (ID)

Livros (e outros)

Fonte de dados
Acesso aos serviços de
Governo (Interações)
Perfil dos usuários e
consumo de streaming
Perfil dos usuários e
histórico de vídeos
assistidos
Perfil dos usuários e livros
adquiridos ou visualizados

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
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4.2.5.6.7 Filtragem de notícias
Complementando o modelo de recomendação híbrida, é importante destacar que a
administração pública é um provedor não somente de serviços públicos, pois possui
informações relevantes em seus programas de governo e nas notícias publicadas diariamente.
Considerando somente o site principal do Governo de Mato Grosso/Brasil (www.mt.gov.br),
sem agregar as notícias no portal institucional individual de cada órgão, são realizadas em
média 40 publicações sobre os mais diversos assuntos, o que dificulta o acompanhamento pelo
cidadão. No entanto, sempre terá uma notícia que interessa, especialmente quando ela se refere
a um serviço relevante ao cidadão.
Conforme abordado na etapa de extração dos dados, as informações sobre as notícias
foram coletadas por uma ferramenta WebCrawler que gerou um arquivo texto (corpus) em
formato JSON para ser utilizado pelo modelo.
Os dados então passaram por uma fase de harmonização com a limpeza de itens
desnecessários a fim de assegurar uma melhor avaliação das palavras do texto. Foram
considerados as atividades de:
•

Tokenização

•

Transformação em minúscula

•

Exclusão de pontuações

•

Lematização

•

Exclusão de palavras com apenas uma letra

Esse corpus higienizado foi submetido para a fase de vetorização de todas as notícias
publicadas no mês anterior no portal do governo para futura avaliação de semelhança ao que
possa ser relevante ao cidadão.
Para esta vetorização foi utilizado a técnica de contagem de palavras, pois para as
notícias apenas o número de vezes que uma palavra aparece no documento é o suficiente para
o modelo. Foi avaliado o uso da técnica TF-IDF, assim como foi usado na filtragem baseada
em conteúdo, no entanto apresentou resultados de similaridades abaixo da contagem de
palavras.
O modelo com os dados de notícias foi gravado num arquivo padrão pickle9 para uso
posterior na etapa de recomendação.

9

Arquivo criado pelo pickle, um módulo Python que permite que objetos sejam serializados em arquivos no disco
e desserializados de volta ao programa em tempo de execução; salva um fluxo de bytes que representa os objetos
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4.2.5.6.8 Desafios do modelo
A escolha pelo modelo híbrido se deve ao fato de conseguir balancear a oferta de
serviços semelhantes ao que o cidadão normalmente consome, como serviços de uma
determinada área de negócio, por exemplo do departamento de trânsito, pois a pessoa
possivelmente tem um carro ou gostaria de adquirir um, com a oferta de serviços baseado no
que o cidadão tem em comum com alguém que usa os mesmos serviços. Assim, um cidadão
que utiliza os serviços da área de educação e da saúde infantil se assemelha a outro que utiliza
também os serviços da área de educação e saúde infantil, e ainda o serviço de cultura/lazer.
Então o algoritmo pode entender que se trata possivelmente de pais consumindo serviços para
seus filhos, assim o serviço de cultura/lazer será recomendado ao primeiro cidadão, pois ele
pode nem conhecer esse serviço ofertado pela administração pública.
4.2.5.6.9 O problema do Cold Start
Foram identificadas duas situações em que o problema de Cold Start poderia impactar
no modelo, sendo quando um novo cidadão é agregado ao modelo, ou quando um novo serviço
é adicionado para ser também utilizado no modelo, conforme descritos nos próximos tópicos.
4.2.5.6.9.1 Cold Start para novos cidadãos
Novos cidadãos cadastrados na plataforma do governo poderão ser atendidos
inicialmente pelos serviços mais acessados (Top-N) e mais populares, até que possam começar
a consumir os serviços específicos a sua particularidade e gerar um histórico de suas
preferências.
4.2.5.6.9.2 Cold Start para novos serviços
Novos serviços poderão ser ofertados por meio de filtragem de conteúdo, podendo
atrelar suas características a de um serviço existente e ser ofertado por meio da similaridade,
bem como o modelo gerando um peso maior aos serviços novos a fim de que eles possam ter
um score maior na lista final da modelagem híbrida.
4.2.5.7 Etapa 7: Recomendação dos Dados (RECOMENDAÇÃO)
A etapa final de recomendação é responsável pela geração da lista de recomendações
do modelo, após a etapa de filtragem, utilizando os modelos escolhidos neste estudo, conforme
apresentado na Figura 53.
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Figura 53 - Processo de recomendação dos serviços

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
O processo recebe como entrada todas as coleções geradas pela filtragem dos dados. O
ponto inicial de disparo do processo, considerando um formato online, é a identificação do
cidadão para que a personalização seja executada, e então o subprocesso de realizar
recomendações é executado. E como resultado, um carrossel de recomendações com todas as
abordagens tratadas nesse experimento.
A Figura 54 apresenta os detalhes de todo subprocesso de realizar recomendações. Os
detalhes são descritos em seguida no tópico realizando as recomendações. Pois antes de entrar
nos detalhes, é importante destacar um mecanismo utilizado para mapear e desenhar a estrutura
das recomendações definidas pelo modelo.
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Figura 54 - Subprocesso: Realizar as recomendações

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
4.2.5.7.1 Definição da recomendação
Considerando as diversas possibilidades de definição dos parâmetros para estruturar um
sistema de recomendação, e para melhor entendimento técnico e de definição das
recomendações, neste projeto foi criado um modelo visual para definição dos parâmetros das
recomendações deste experimento, conforme detalhado no tópico 4.4 - Modelo de Mapeamento
e Definição de Sistemas de Recomendações, e onde foram estruturadas as decisões técnicas de
cada recomendação no padrão da Figura 55.
Com isso, foi possível ter uma melhor visualização da solução técnica para cada tipo de
recomendação do modelo, considerando as principais discussões que precisaram ser realizadas
para estabelecimento da arquitetura das recomendações, e que para o modelo ficaram assim
definidas: A Figura 56 retrata a modelagem das recomendações dos serviços mais acessados na
plataforma (Top-N). A Figura 57 a modelagem das recomendações dos serviços mais populares,
ambas com conteúdo não personalizado e que atende de forma comum a todos os cidadãos. A
Figura 58 modela a resultante das recomendações da filtragem baseada em conteúdo, já a Figura
59 as recomendações da filtragem colaborativa e a Figura 60 demonstra uma modelagem
híbrida e balanceada tendo como base as filtragens colaborativa e baseada em conteúdo,
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considerada assim o principal resultado de todo modelo de recomendações. Para complementar
os resultados, a Figura 61 mapeia as recomendações mais relevantes para cada cidadão e a
Figura 62 a modelagem das recomendações das notícias publicadas pelo Governo de Mato
Grosso.
Figura 55 - Modelo visual para definição de recomendação

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
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Figura 56 - Modelo visual recomendação: TOP-N

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Figura 57 - Modelo visual recomendação: Populares

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
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Figura 58 - Modelo visual recomendação: Baseado em Conteúdo

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Figura 59 - Modelo visual recomendação: Colaborativo

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
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Figura 60 - Modelo visual recomendação: Híbrido

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Figura 61 - Modelo visual recomendação: Relevantes ao Cidadão

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
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Figura 62 - Modelo visual recomendação: Notícias

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
4.2.5.7.2 Realizando a recomendação
Após a etapa de filtragem/aprendizado o modelo ficou apto para fornecer o conteúdo
customizado para cada cidadão.
O início de toda recomendação online se dá com a identificação de um determinado
cidadão a fim de personalizar o conteúdo com os serviços que o cidadão poderia considerar
como importante para consumo.
Além da recomendação híbrida, o modelo também observará os resultados para as
avaliações abaixo, conforme abordado na etapa anterior de filtragem dos dados:
1. Serviços da filtragem colaborativa
2. Serviços da filtragem baseada em conteúdo
3. Serviços populares
4. Serviços relevantes geral
5. Serviços relevantes individual
6. Notícias relevantes
Um mapeamento de relação de todas as abordagens de recomendação utilizadas no
experimento pode ser observado na Figura 63 que demonstra quais abordagens são utilizadas
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num escopo personalizado e não personalizado, bem como a relação e dependência existente
entre as abordagens para resultar no carrossel de recomendações com as sete opções geradas
pelo modelo.
Figura 63 - Formatação do carrossel de recomendações do modelo

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
4.2.5.7.3 Avaliando as recomendações
Para ilustrar os resultados do modelo a seguir são apresentadas as etapas para um
cidadão escolhido no conjunto, foi observado um cidadão específico de ID = c1111111, pois
possui variação no acesso a 4 (quatro) serviços diferentes, o que gerou alternativas interessantes
de avaliação do comportamento.
Na abordagem por filtragem colaborativa, para o cidadão selecionado, é prevista sua
probabilidade de acessar um serviço entre os serviços que ele não acessou.
Dentro do consumo dos serviços por este cidadão, a base de dados possui as seguintes
ocorrências relacionadas na Tabela 1, sendo que servico_id é o campo que armazena o código
identificados do serviço. Para facilitar a leitura foi adicionado a coluna “Nome do Serviço”.
Tabela 1 - Dados de entrada do cidadão selecionado
servico_id
Nome do Serviço
VERIFICAR NOTA DE ALUNO
1
AGENDAR CONSULTA MÉDICA
2
CONSULTAR INFRAÇÕES TRÂNSITO
3
PAGAR
LICENCIAMENTO DE VEÍCULO
4
CONSULTAR INFRAÇÕES TRÂNSITO
3

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
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O cidadão tem pouco acesso aos serviços, no entanto foi possível identificar que o
serviço 3, consultar infrações trânsito, é muito relevante para ele, pois foi o que mais acessou.
Outro ponto de destaque é que ele usou 4 serviços diferentes o que pode favorecer a
identificação de outros cidadãos e serviços também similares.
Aplicando a abordagem colaborativa, o modelo informou, conforme Tabela 2, que os
serviços 5, 36, 8, 23 e 12, baseado no score de similaridade, são os mais indicados ao cidadão
selecionado. A coluna score indica o valor da similaridade do serviço e a coluna score_norm
indica o valor normalizado do campo score.
Tabela 2 - Recomendações do filtro colaborativo para o cidadão selecionado
cidadao_id servico_id
Nome do Serviço
CONSULTAR
MEDICAMENTO FARMACIA
c1111111
5
SOLICITAR LICENÇA MATERNIDADE
c1111111
36
VERIFICAR PRESENÇA DE ALUNO
c1111111
8
ACESSAR NOTA MT
c1111111
23
CONSULTAR BOLETIM DE OCORRENCIA
c1111111
12

score
score_norm
0.001300
1.000000
0.001100
0.846197
0.000492
0.378300
0.000453
0.348163
0.000441
0.339222

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
A abordagem híbrida utilizou a estratégia ponderada, onde a filtragem baseada em
conteúdo e a filtragem colaborativa do modelo foram desenvolvidas separadamente, porém com
a combinação linear de seus resultados. Neste sentido, foi necessária uma normalização dos
resultados individuais (gerando a coluna score_norm), antes de aplicar a combinação linear,
isso porque as técnicas geraram valores em escalas diferentes. Para o modelo híbrido proposto
a normalização não causou prejuízo, pois a ideia da combinação é identificar os serviços mais
relevantes em ambas as análises.
Na avaliação de relevância dos serviços, para o cidadão específico, foram retornados os
serviços que ele mais consumiu, conforme Tabela 3, que totaliza a quantidade de acessos do
referido cidadão aos serviços:
Tabela 3 - Serviços mais acessados pelo cidadão selecionado
Id Serviço
3
4
2
1

Nome Serviço
CONSULTAR INFRAÇÕES TRÂNSITO
PAGAR LICENCIAMENTO DE VEÍCULO
AGENDAR CONSULTA MÉDICA
VERIFICAR NOTA DE ALUNO

acessos
2
1
1
1

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Como avaliação da filtragem baseada em conteúdo, o modelo ranqueia os 5 serviços
mais similares aos serviços mais populares do cidadão, conforme a sequência abaixo.
Para o cidadão solicitado:
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1. Verificar os serviços mais populares para o referido cidadão (serviços mais relevantes)
2. Para cada serviço relevante:
2.1. Buscar os serviços mais similares na matriz de similaridade de cosseno
2.2. Ordenar os serviços pelo score de similaridade
2.3. Retornar os principais serviços no topo da lista

Assim, considerando o cidadão avaliado, o modelo gerou os dados conforme se
apresenta na Tabela 4, onde indica, por exemplo, que para o serviço id=3 (CONSULTAR
INFRAÇÕES TRANSITO), relevante para o cidadão, o modelo baseado e conteúdo selecionou
outros 5 serviços: 6- PAGAR IPVA VEÍCULO, 14-RECURSO INFRAÇÃO TRANSITO, 58COMUNICAR VENDA VEÍCULO, 56-SOLICITAR PERMISSÃO INTERNACIONAL
DIRIGIR e 54-MUDAR CATEGORIA HABILITAÇÃO) como sendo mais similares, o que
faz todo sentido, pois todos tratam sobre serviços da área de trânsito. Todos os códigos dos
serviços com as referidas descrições estão relacionados no APÊNDICE L.
Tabela 4 - Filtragem baseada em conteúdo para o cidadão selecionado
Serviço relevante

3

4

2

1

#índice servico_id
score
score_norm
0
6
0.066639
0.441359
1
14
0.047554
0.314955
2
58
0.040490
0.268172
3
56
0.039167
0.259405
4
54
0.034904
0.231170
0
6
0.150987
1.000000
1
30
0.058064
0.384565
2
27
0.043147
0.285765
3
9
0.042886
0.284040
4
29
0.039737
0.263182
0
10
0.046125
0.305490
1
7
0.043958
0.291139
2
46
0.034756
0.230193
3
38
0.025848
0.171190
4
5
0.025264
0.167326
0
8
0.069375
0.459476
1
18
0.038618
0.255772
2
66
0.034083
0.225732
3
12
0.027870
0.184585
4
23
0.024128
0.159804

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
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Agora é possível observar a agregação dos serviços repetidos, com sua quantidade
somada na coluna ocorrfbc, no resultado da filtragem baseada em conteúdo, a fim de identificar
os serviços com maior relevância nesta abordagem, conforme aponta a Tabela 5.
Tabela 5 - Resultados agregados da filtragem baseada em conteúdo
#indice servico_id ocorrfbc scorefbc
0
5
1
0.167326
1
6
2
1.000000
2
7
1
0.291139
3
8
1
0.459476
4
9
1
0.284040
5
10
1
0.305490
6
12
1
0.184585
7
14
1
0.314955
8
18
1
0.255772
9
23
1
0.159804
10
27
1
0.285765
11
29
1
0.263182
12
30
1
0.384565
13
38
1
0.171190
14
46
1
0.230193
15
54
1
0.231170
16
56
1
0.259405
17
58
1
0.268172
18
66
1
0.225732

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
A avaliação da filtragem baseada em conteúdo leva em consideração tanto relevância
da ocorrência de um serviço nos resultados, quanto a relevância do score de cada serviço no
resultado. Para os serviços que aparecem em mais de uma ocorrência, o modelo considera o
maior valor de score entre as ocorrências, como é o caso do serviço 6-PAGAR IPVA
VEÍCULO, que se destaca por ocorrer duas vezes, com os scores 0.066639 e 0.150987. No
resultado o maior score (0.150987) ficou como o valor para o serviço 6 e após a normalização
assumiu o valor 1.0 por ser o maior score entre os registros do resultado. Observa-se ainda que
o mesmo serviço 6 foi o único que ocorreu mais de uma vez, sendo a coluna ocorrfbc setada
com o valor 2 (porque apareceu duas vezes).
A informação de que o serviço ocorreu mais de uma vez no resultado da filtragem
baseada em conteúdo é importante para o cálculo final do modelo híbrido. Então a coluna
ocorrfbc obteve seu conteúdo substituído por uma flag que indica apenas se o serviço esteve
(1), ou não (0), ocorrência duplicada na filtragem baseada em conteúdo, conforme pode se
observar na tabela abaixo que representa a saída final desta abordagem, ordenada pela
ocorrência (ocorrfbc) e score (scorefbd), conforme Tabela 6:
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Tabela 6 - Resultado ordenado por score da filtragem baseada em conteúdo
#indice servico_id ocorrfbc scorefbc
1
6
1
1.000000
3
8
0
0.459476
12
30
0
0.384565
7
14
0
0.314955
5
10
0
0.305490
2
7
0
0.291139
10
27
0
0.285765
4
9
0
0.284040
17
58
0
0.268172
11
29
0
0.263182
16
56
0
0.259405
8
18
0
0.255772
15
54
0
0.231170
14
46
0
0.230193
18
66
0
0.225732
6
12
0
0.184585
13
38
0
0.171190
0
5
0
0.167326
9
23
0
0.159804

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Então inicia-se a estruturação do modelo híbrido identificando na tabela anterior os
serviços que também aparecem no modelo da filtragem colaborativa, ou seja, se o serviço
aparece em ambas as abordagens (colaborativa e baseada em conteúdo), por meio da coluna
ocorrhib, utilizando o mesmo conceito de uma variável flag que indica apenas se o serviço teve
(1), ou não (0), ocorrência duplicada nas filtragens, conforme Tabela 7.
Tabela 7 - Resultados do merge de serviços das filtragens colaborativa e de conteúdo
#indice
1
3
12
7
5
2
10
4
17
11
16
8
15
14
18
6
13
0
9

servico_id
6
8
30
14
10
7
27
9
58
29
56
18
54
46
66
12
38
5
23

ocorrfbc
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

scorefbc
1.000000
0.459476
0.384565
0.314955
0.305490
0.291139
0.285765
0.284040
0.268172
0.263182
0.259405
0.255772
0.231170
0.230193
0.225732
0.184585
0.171190
0.167326
0.159804

ocorrhib
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
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Depois o modelo híbrido faz uma fusão (merge) dos resultados dos serviços
recomendados pela filtragem colaborativa com os resultados recomendados pela filtragem
baseada em conteúdo, agrupando os registros por serviço. Também foi realizado o cálculo da
relevância dos serviços no modelo híbrido conforme a seguinte expressão:

Ranking = (PesoScore * ScoreFinal) + (PesoOcorrencia * OcorrenciaFinal)
Onde:
• PesoScore = Peso do parâmetro score no resultado da recomendação híbrida. Neste
modelo este peso foi definido como 0.7 (70%).
• ScoreFinal = pontuação final normalizada de cada serviço contido no resultado e foi
calculado da seguinte forma:
𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 = (𝑷𝒆𝒔𝒐𝑭𝒃𝒄 ∗ 𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆𝑭𝒃𝒄) + (𝑷𝒆𝒔𝒐𝑭𝒄𝒐𝒍 ∗ 𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆𝑭𝒄𝒐𝒍)

Onde:
o PesoFbc = Peso da filtragem baseada em conteúdo no modelo híbrido.
o ScoreFbc = Score final de cada serviço retornado no resultado da filtragem
baseada em conteúdo
o PesoFcol = Peso da filtragem colaborativa no modelo híbrido, calculado:
𝑷𝒆𝒔𝒐𝑭𝒄𝒐𝒍 = 𝟏 − 𝑷𝒆𝒔𝒐𝑭𝒃𝒄

o ScoreFcol = Score final de cada serviço retornado no resultado da filtragem
colaborativa.
Neste modelo ambas as abordagens tiveram o mesmo peso para o resultado
do modelo híbrido, sendo 50% tanto para o PesoFbc quanto para o PesoFcol.
•

PesoOcorrencia = Peso do parâmetro de ocorrência dos serviços nas filtragens. Neste
modelo este peso é o complemento do PesoScore para o total de 100%. Sendo:
𝑷𝒆𝒔𝒐𝑶𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = 𝟏 − 𝑷𝒆𝒔𝒐𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆

Neste modelo o PesoOcorrencia tem o peso = 1 - PesoScore = 1 - 0.7 = 0.3 (30%).
•

OcorrenciaFinal = É a pontuação final da ocorrência de cada serviço e é calculado da
seguinte forma:

𝑶𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 = 𝟎. 𝟐𝟓 + (𝑷𝒆𝒔𝒐𝑶𝒄𝒐𝒓𝒓𝑭𝒃𝒄 ∗ 𝑶𝒄𝒐𝒓𝒓𝑭𝒃𝒄) + (𝑷𝒆𝒔𝒐𝑶𝒄𝒐𝒓𝒓𝑯𝒊𝒃 ∗ 𝑶𝒄𝒐𝒓𝒓𝑯𝒊𝒃)

Onde:
o PesoOcorrFbc = é o peso da ocorrência de serviços que aparecem duplicados
no resultado da filtragem baseada em conteúdo. Neste modelo elas possuem um
o peso de 0.25 (25%)
o PesoOcorrHib = é o peso da ocorrência de serviços que aparecem tanto no
resultado da filtragem baseada em conteúdo, quanto na filtragem colaborativa.
Neste modelo elas possuem um o peso de 0.50 (50%)
O cálculo interno da OcorrenciaFinal é influenciado pelas situações como aponta o
Quadro 11, que detalha as combinações das relevâncias dos pesos para filtragem híbrida de
acordo com a ocorrência do serviço tanto na abordagem baseada em conteúdo quanto na
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colaborativa. A constante 0.25 na fórmula indica o menor peso de um serviço que aparece no
resultado possui. Se ele não ocorre duplicado na filtragem baseada em conteúdo e nem ocorre
duplicado em ambas as filtragens, ele é considerado um serviço de baixa relevância e recebe o
valor 0.25 (25%).
Quadro 11 - Definição de relevância dos pesos para filtragem híbrida
Relevância
Baixa
Média
Alta
Muito alta

OcorrFbc
0 (Não)
1 (Sim)
0 (Não)
1 (Sim)

OcorrHib
0 (Não)
0 (Não)
1 (Não)
1 (Sim)

OcorrFinal
0.25 (25%)
Baixa + 0.25 = 0.5 (50%)
Baixa + 0.50 = 0.75 (75%)
Baixa + Média + Alta = 0.25+0.25+0.5 = 1.0 (100%)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
•
•
•

OcorrFbc = Identifica se o serviço aparece duplicado na filtragem baseada em
conteúdo, sendo 0 para “não” e 1 para “sim”.
OcorrHib = Identifica se o serviço aparece tanto no resultado da filtragem baseada em
conteúdo quanto na filtragem colaborativa, sendo 0 para “não” e 1 para “sim”.
OcorrFinal = Relevância dos pesos de OcorrFbc e OcorrHib no cálculo final.
Com isso, temos o resultado da filtragem híbrida, ordenada pela coluna “Ranking”,

apontando os serviços previstos para a recomendação no modelo híbrido, conforma a Tabela 8:
Tabela 8 - Lista ordenada dos serviços recomendados na filtragem híbrida
servico_id
5
6
8
36
12
23
30
14
10
7
27
9
58
29
56
18
54
46
66
38

ocorrfbc
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

scorefbc
0.167326
1.000000
0.459476
0.000000
0.184585
0.159804
0.384565
0.314955
0.305490
0.291139
0.285765
0.284040
0.268172
0.263182
0.259405
0.255772
0.231170
0.230193
0.225732
0.171190

ocorrhb
1.0
0.0
1.0
0.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

scorefcol
1.000000
0.000000
0.378300
0.846197
0.339222
0.348163
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000

scorefinal scorefinalnorm
0.583663
1.000000
0.500000
0.856658
0.418888
0.717688
0.423099
0.724902
0.261903
0.448723
0.253984
0.435154
0.192283
0.329441
0.157478
0.269809
0.152745
0.261700
0.145569
0.249406
0.142882
0.244803
0.142020
0.243325
0.134086
0.229732
0.131591
0.225457
0.129703
0.222222
0.127886
0.219109
0.115585
0.198033
0.115096
0.197197
0.112866
0.193375
0.085595
0.146652

ocorfinal
0.75
0.50
0.75
0.25
0.75
0.75
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

ranking
0.925000
0.749661
0.727381
0.582431
0.539106
0.529608
0.305609
0.263866
0.258190
0.249584
0.246362
0.245328
0.235812
0.232820
0.230555
0.228376
0.213623
0.213038
0.210362
0.177656

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Os 5 (cinco) primeiros serviços gerados pela recomendação híbrida seguem conforme o
exposto pela Tabela 9 logo abaixo, e serão as recomendações de serviços dessa abordagem.
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Tabela 9 - Recomendações híbridas para o cidadão escolhido
servico_id
5
6
8
36
12

ranking
servico_nome
CONSULTAR MEDICAMENTO FARMACIA
0.925000
PAGAR IPVA DE VEÍCULO
0.749661
VERIFICAR PRESENÇA DE ALUNO
0.727381
0.582431 AVALIAÇÃO PERICIAL PARA CONCESSÃO DE LICENÇA POR MATERNIDADE
CONSULTAR BOLETIM DE OCORRÊNCIA
0.539106

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Um ponto importante de resultado do modelo é para os casos de cidadão que faz seu
acesso pela primeira vez. Assim, as recomendações irão se basear nos top 5 serviços mais
populares na base de interações, considerando neste caso serviços populares os que possuem a
melhor média de acessos, conforme exibe a Tabela 10.
Tabela 10 - Serviços mais populares do modelo
servico_id
69
53
31
38
5

score
0.033592
0.033389
0.032481
0.032200
0.031533

rank
1
2
3
4
5

servico_nome
CONSULTAR PONTOS DE APOIO RODOVIAS
PROCURAR VAGA EMPREGO
SOLICITAR ASSISTÊNCIA RURAL
CONSULTAR BANCO DE LEITE
CONSULTAR MEDICAMENTO FARMACIA

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Também são considerados os serviços mais acessados no ambiente, como uma opção
de recomendação para o cidadão que é novo no sistema, e com base nos dados deste modelo e
estes serviços são apresentados na Tabela 11, onde se destaca a coluna qtde_acessos que soma
a quantidade de acessos realizados pelo serviço.
Tabela 11 - Serviços mais acessados (Top-N)
servico_id
4
1
6
2
5

qtde_acessos
9419
8839
7722
6691
6451

servico_nome
PAGAR LICENCIAMENTO VEÍCULO
VERIFICAR NOTA DE ALUNO
PAGAR IPVA DE VEÍCULO
AGENDAR CONSULTA MÉDICA
CONSULTAR MEDICAMENTO FARMACIA

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Para o cidadão selecionado existe ainda a opção de recomendar os serviços mais
relevantes, ou seja, os serviços que ele mais acessa, conforme o resultado da Tabela 12:
Tabela 12 - Serviços mais acessados pelo cidadão selecionado
servico_id
3
4
2
1

qtde_acesso
2
1
1
1

nome_servico
CONSULTAR INFRAÇÕES TRÂNSITO
PAGAR LICENCIAMENTO VEÍCULO
AGENDAR CONSULTA MÉDICA
VERIFICAR NOTA DE ALUNO

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
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Considerando uma hierarquia de acordo com a relevância de cada resultado, os tipos de
recomendações no carrossel obedecem a ordem e código, conforme descreve o Quadro 12:
Quadro 12 - Tipos de recomendações do modelo
Código recomendação no carrossel
0
1
2
3
4
5

Descrição da recomendação
Híbrida
Baseada em Conteúdo
Colaborativa
Populares
Mais acessados
Mais relevantes para o cidadão

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Para recomendação final foi trabalhado o conceito de carrossel de recomendações a fim
de que os diferentes resultados acima possam ser exibidos ao cidadão, conforme a Tabela 13.
Tabela 13 - Carrossel de recomendações para o cidadão selecionado
CARROSSEL DE RECOMENDAÇÕES

Tipo de recomendação no carrossel

0
1
2
3
4
5

Rank de cada tipo de recomendação
0
1
2
3
4
5.0
6.0
8.0
36.0
12.0
6.0
8.0
30.0
14.0
10.0
5.0
36.0
8.0
23.0
12.0
69.0
53.0
31.0
38.0
5.0
4.0
1.0
6.0
2.0
5.0
3.0
4.0
2.0
1.0
---

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Finalmente o modelo avalia a similaridade das notícias com o perfil dos 2 (dois) serviços
mais relevantes ao cidadão, segundo a filtragem híbrida, recomendando as principais
publicações que poderiam ser de seu interesse.
Como o serviço mais recomendado ao cidadão trata-se de 5-CONSULTAR
MEDICAMENTO FARMACIA, o modelo selecionou as principais notícias do portal do
governo relacionadas a esse serviço, como:
1. Notícia: Adolescente é pego com 1.750 selos de LSD e comprimidos de ecstasy
em Sinop - Notícias - PM | Similaridade: 0.25
2. Notícia: Sexta-feira (05): Mato Grosso registra 3.568 casos confirmados e 91
óbitos por Covid-19 - Notícias - mt.gov.br | Similaridade: 0.21
3. Notícia: Governo distribui 361 mil kits de alimentação escolar às famílias de
estudantes da rede estadual - Notícias - SEDUC | Similaridade: 0.17
O segundo serviço mais relevante trata-se de 6-PAGAR IPVA DE VEÍCULO, o modelo
selecionou as principais notícias do portal do governo relacionadas a esse serviço, como:
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1. Notícia: Controle social nas ações de combate à Covid será tema do próximo
CGE ORIENTA - Notícias - CGE | Similaridade: 0.23
2. Notícia: Política Florestal implementada em MT é destaque em revista nacional
- Notícias - mt.gov.br | Similaridade: 0.17
3. Notícia: Com mudança no expediente, usuários terão horários de atendimentos
reagendados - Notícias - DETRAN | Similaridade: 0.16
4.2.6 Arquitetura do sistema de recomendação
As etapas do experimento definem um mecanismo para estruturação e avaliação da
aplicação de sistemas de recomendação no contexto de governo digital. No entanto, após
apurado e testado, o modelo final propõe uma arquitetura de sistema de recomendação para
implementação genérica de recomendações pela administração pública.
A Figura 64 ilustra a arquitetura e os componentes específicos, que são explicados em
detalhes nas próximas seções, junto com os detalhes técnicos.
Figura 64 - Arquitetura do sistema de recomendação de serviços governamentais

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
A arquitetura do modelo está inicialmente dividida por um módulo processador offline
e um módulo online. O avaliador offline (Python) deve ser executado periodicamente para
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coletar os novos dados, realizar o tratamento, atualizar a filtragem e gerar as recomendações de
forma individual para cada cidadão. O módulo online é acionado no momento que o cidadão se
identifica na plataforma e as recomendações personalizadas são acessadas e apresentadas ao
cidadão. Este módulo é composto de duas camadas, sendo a primeira que faz a interface com o
cidadão no formato de aplicativo/portal da plataforma digital (desenvolvido em React Native)
e a segunda camada (backend) a que recebe a identificação do usuário (desenvolvido em
Node.js) e acessa a base de recomendações enviando para a plataforma digital correspondente.
O motor de recomendação é a parte central do sistema de recomendação do estudo. A
periodicidade com que ele é acionado depende da política de filtragem adotada por cada
solução. Gerar recomendações com antecedência tem a desvantagem de perder uma quantidade
significativa de tempo de computação, pois um grupo considerável de cidadãos podem não
acessar as plataformas no intervalo entre um lote processado e outro. No entanto, para que o
usuário tenha uma experiência melhor ao acessar a plataforma, as recomendações já preparadas
tornam o acesso mais rápido e consequentemente sua disponibilização ao usuário.
O motor de recomendações acessa a base de dados com os filtros realizados e processa
o resultado das filtragens colaborativa e baseada em conteúdo, calculando o resultado e gerando
as recomendações híbridas. O motor ainda processa e prepara as demais recomendações
considerando os serviços mais populares, relevantes, mais acessados (top-n) e as notícias mais
similares, criando assim alternativas importantes para o usuário final.
Importante destacar que a arquitetura final proposta como implementação tem uma
diferença em relação ao modelo tratado no experimento do estudo. Trata-se de uma opção
tecnológica de processamento offline das recomendações para facilitar o acesso pelas
plataformas digitais e agilizar a apresentação dos resultados ao usuário. No modelo do
experimento, por uma questão de observação e cunho mais de validação, o processamento das
recomendações foi executado online a partir do momento que se identifica o usuário, pois o
rigor pela agilidade de processamento e apresentação é muito menor que uma solução em
produção.
Os demais detalhes da arquitetura são compatíveis com a descrição abordada no tópico
seguinte de processo de recomendação para serviços públicos.
4.2.7 Processo genérico de recomendação para serviços governamentais
O macro fluxo resumido na Figura 65 é uma versão simplificada do fluxo estruturado
para o experimento, contendo os processos fundamentais para a realização das recomendações.
De maneira genérica o fluxo inicia com a extração dos dados que serão usados pelo motor de
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recomendação. A origem desses dados pode ser proveniente de diversas fontes. Após a
extração, os dados são submetidos ao módulo de tratamento para que seja feita uma
harmonização e limpeza, e depois submetidos ao módulo de filtragem. Nesse módulo os dados
harmonizados serão insumos para os algoritmos e estruturas de filtragem definidos a fim de
realizar o cruzamento e preparação para a última etapa, que consiste no motor de recomendação.
Essa é a etapa de finalização do processo, que ocorre após a identificação do cidadão receptor
das recomendações personalizadas. E como resultado as recomendações ordenadas serão
disponibilizadas.
Figura 65 - Processo genérico de recomendação de serviços governamentais

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
A descrição padrão do fluxo do processo está definida no APÊNDICE D. O processo
apresenta as etapas mínimas do que precisa ser considerado na modelagem de uma solução de
recomendações para serviços e informações governamentais.
Uma abordagem técnica complementar, que pode servir de um guia na condução das
definições de um modelo de recomendação foi estruturada no tópico 4.4 - Modelo de
Mapeamento e Definição de Sistemas de Recomendações.
4.2.8 Sistema de recomendação de serviços e informações governamentais
Baseado na implementação do modelo híbrido de filtragem e recomendação proposto
no estudo, e considerando o processo e arquitetura de recomendação proposto, foi consolidado
um sistema de recomendação de serviços e informações governamentais, na linguagem Python
e que visa trabalhar com todo o fluxo e disponibilizar os dados para sua utilização na aplicação
web que vai apresentar as recomendações para o cidadão, conforme o descrito no APÊNDICE
E.
Considerando o processo apresentado na Figura 65, abaixo é mapeado a tecnologia
utilizada para desenvolver o sistema aqui proposto, conforme a Figura 66. Essas tecnologias já
foram apresentadas e discutidas anteriormente nas etapas do experimento.
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Figura 66 - Sistema de recomendação de serviços e informações governamentais

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
O sistema está divido nos seguintes pacotes:
A) Extração: Para esse pacote foi implementado o Crawler das notícias do portal do
governo do Estado de MT;
B) Tratamento e Filtragem: Foram implementadas as etapas de tratamento dos dados
para a filtragem baseada em conteúdo e a execução das abordagens de filtragens definidas pelo
modelo;
C) Recomendação: Foi implementado o motor de recomendações com a finalização da
filtragem híbrida prevista no modelo e o armazenamento dos resultados na base MongoDB.
D) Dados: Foram disponibilizadas as fontes de dados utilizadas como entrada para o
modelo (interações cidadão/serviços, dados dos serviços públicos, consolidação das notícias do
portal).
O software foi implementado como produção técnico-científica para Trabalho de
Conclusão do Curso e denominado como CC4C – Customização de Conteúdo para o Cidadão.
Ainda foi submetido para registro no INPI sob o protocolo SEI/UFMT contido no APÊNDICE
M e está disponível no repositório da conta Github: sandro-brandao, no endereço:
https://github.com/sandro-brandao/recomendacao_servicos_publicos.
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4.3

ESTRUTURAÇÃO DO PORTFÓLIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA O
GOVERNO DE MT
Este resultado visa discutir uma proposta de estruturação de portfólio de serviços

públicos para o Governo do Estado de Mato Grosso, mas que pode ser replicado para qualquer
outras esfera ou poder da administração pública.
4.3.1 Situação do governo de MT em relação a Carta de Serviços ao Usuário
Foi realizado um levantamento durante este estudo para entender como as unidades
federativas (UF) estavam trabalhando com a oferta de serviços públicos, especialmente
relacionado a Carta de Serviços ao Usuário, conforme descrito no APÊNDICE H. Tendo como
destaque o comportamento de alguns estados na disponibilização da carta de serviço a ser
distribuída nos portais individuais de cada órgão que compõe o governo. Observou-se ainda
que muitos portais de governo servem apenas como um roteador de serviços públicos para os
portais específicos dos órgãos responsáveis.
No levantamento foi possível constatar que o Governo do Estado de MT ainda não
possui um portal com todas as características definidas na Lei 13460/2017. Portanto, torna-se
uma grande oportunidade de melhoria propor um modelo inovador para que tanto o agente
público possa cumprir sua obrigação, quanto ao fato de proporcionar ao cidadão um acesso aos
serviços públicos de forma mais perspicaz/sensitivo/eficaz e com a cara de um Estado moderno.
São informações de suma importância para que a administração pública possa atender
com mais qualidade e agilidade as necessidades da população.
No entanto, outros dados podem ser levantados e gerenciados sobre um serviço público
para que estes possam ser utilizados por mecanismos de filtragem de conteúdo e proporcionar
a experiência personalizada ao cidadão, como por exemplo, dados do serviço público
relacionado a eventos de vida do cidadão, o público-alvo principal, a sazonalidade do serviço,
o nível de digitalização, se o serviço tem custo ou pode ser agendado para atendimento etc. Os
sistemas de recomendação podem utilizar uma abordagem com filtragem baseada em conteúdo
para buscar similaridades entre as características dos serviços. Assim, quanto mais metadados
um portfólio de serviço possa gerenciar e disponibilizar, é possível apresentar recomendações
cada vez mais precisas e diversificada ao cidadão.
4.3.2 A ideia de um portfólio de serviços robusto
A estruturação de um Portfólio de Serviços requer um grande esforço pela administração
pública em diversos sentidos, desde o entendimento de como essa ferramenta poderá ser útil
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para as partes interessadas, passando pela coleta dos dados, o desenvolvimento de metodologia
e de ferramenta tecnológica para o seu controle e para a manutenção dos dados sobre os
serviços.
Mas o ponto principal de todo o projeto de um portfólio de serviços é a conscientização
de que todo agente público pode ser uma ferramenta que trará grande valor não só para o
cidadão, mas para o seu trabalho no dia a dia.
Todo o esforço de um servidor público deve se consolidar num serviço público para a
população, então o portfólio pode se demonstrar um aliado na visualização de seu trabalho
diário em algo em que o gestor tenha a possibilidade de avaliar a entrega ao seu público-alvo.
Considerando as diversas oportunidades que podem ser alcançadas por esse esforço de
construir um portfólio de serviços, que será necessário até mesmo por lei, é importante
identificar metadados interessantes para que seja possível a estruturação de um portfólio útil e
robusto. Nesse sentido, um portfólio poderá conter metadados como se demonstra no Quadro
13.
Quadro 13 - Conjunto de metadados sugestivos para o portfólio de serviços ao cidadão
Metadados
Básicos sobre o serviço
Exigidos por lei
Úteis para entendimento do serviço
De controle do governo
Para sistemas tecnológicos

Exemplo
Ex: Nome, descrição;
Ex: Lei 13460/2017;
Ex: Legislação atrelada;
Ex: Órgão, Agente responsável;
Ex: Sistemas de Recomendação;

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Todos os dados levantados por um portfólio devem ser extremamente úteis e não
meramente uma catalogação de informações. Uma proposta de metadados para as categorias
elencadas no Quadro acima pode ser visualizado no APÊNDICE H.
4.3.3 Metadados para sistemas tecnológicos
A personalização de serviços públicos para o cidadão é uma ferramenta essencial para
que a administração pública possa entender melhor as necessidades do cidadão e possibilitar
um acesso mais customizado e com maior efetividade.
Neste sentido, existem soluções tecnológicas importantes, como os sistemas de
recomendação que podem utilizar uma abordagem com filtragem baseada em conteúdo (RICCI,
2015), para buscar similaridades entre as características dos serviços. Quanto mais metadados
um portfólio de serviço possa gerenciar e disponibilizar, é possível ter recomendações cada vez
mais precisas e diversificadas ao cidadão, conforme pode-se avaliar na Figura 67, onde um
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robusto portfólio de serviços com metadados importantes além de fornecer informações
esclarecedoras ao cidadão, geram dados para os sistemas de recomendação. Assim como a
interação do cidadão aos serviços que além de abastecer um sistema de recomendação poderá
gerar painéis inteligente como estatísticas e números que podem identificar um problema
público.
Figura 67 - Portfólio de Serviços públicos como base de sistemas tecnológicos

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Os dados básicos de um portfólio de serviços públicos contemplam no mínimo os
seguintes metadados: Número identificador do serviço, Nome do Serviço, Descrição do Serviço
e a Área de negócio no governo responsável pelo serviço. Mas para proporcionar maior
personalização e maiores alternativas de satisfazer a necessidade do cidadão, novos metadados
podem ser observados para melhor estruturar o desenho do serviço público, tais como: Indicar
para quem o serviço é destinado; Considerar eventos importantes no ciclo de vida ou situação
específica do cidadão; Serviços podem estar atrelados a eventos de curto prazo para ajudar o
cidadão no acesso a serviços da administração pública numa situação eventual, emergencial ou
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específica, como por exemplo, numa situação de enchente, ou de pandemia (como o COVID19); Sazonalidade do serviço; Possibilidade de agendamento, tanto para atendimento digital
quanto físico; Indicação de que o serviço possui algum custo em sua utilização pela população;
Nível de digitalização do serviço, etc.
Esta discussão foi estruturada sob a forma de relatório relativo à proposição de projeto
institucional estruturado no APÊNDICE H.
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4.4

MODELO DE MAPEAMENTO
RECOMENDAÇÕES

E

DEFINIÇÃO

DE

SISTEMAS

DE

Baseado na complexidade de opções para construção de um sistema de recomendação,
fortalecido com a análise dos estudos sobre taxonomia dos sistemas de recomendação dos
autores citados na pesquisa do tópico referente a esta pauta (Tópico 2.4.8 - Relação com uma
modelagem visual de definição), foi mapeado, num rol exemplificativo, as possibilidades de
como se trabalhar no projeto de um sistema de recomendação, conforme o exposto na Figura
68, que estabelece diversos termos importantes nessa estruturação, como a linguagem de
programação mais adequada ou plataforma tecnológica a ser utilizada, o framework ou
bibliotecas que já implementam os algoritmos de recomendação, os métodos de avaliação para
a escolha do modelo mais adequado a utilizar, problemas que podem ser mapeados referentes
as decisões do algoritmo escolhido, domínio negocial a que se refere essa recomendação, fonte
de onde os dados serão extraídos, os métodos de extração que podem ser utilizados, as variáveis
que serão aproveitadas como base da recomendação, os tipos de dados, os formatos das
recomendações, a indicação de uma recomendação personalizada ou não, o tipo de filtragem a
ser utilizadas, assim como o algoritmo ou técnica que será implementado para a recomendação
e os custos envolvidos e recursos necessários para sua implementação.
Figura 68 - Taxonomia mapeada para avaliação do estudo

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
As ramificações com detalhes de cada item citado na Figura 68 estão relacionados no
APÊNDICE I, onde juntamente com as informações abordadas no Capítulo 2 – Revisão de da
Literatura, concluiu-se que há uma diversidade de opções dessas técnicas e opções para
trabalhar com sistemas de recomendações, o que pode gerar dificuldade para uma equipe
técnica na definição do modelo.
Assim, inspirado nos modelos descritos neste estudo, foi proposto um modelo para
apoiar os projetistas de sistema de recomendação para que de forma visual, ágil e simples
possam estruturar seu projeto técnico prevendo os itens necessários para o ciclo de vida da
recomendação, como pode ser observado na Figura 69, detalhado no APÊNDICE I.
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Figura 69 - Modelo Visual do Projeto

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
A proposta é descrita por quatro blocos de estruturação do modelo. Cada bloco tem seu
propósito específico, detalhado nos tópicos seguintes, que devem seguir, conforme a Figura 70,
em uma ordem de preenchimento: 1º Caracterização da recomendação; 2º Filtragem dos dados;
3º Recomendação; e 4º Suporte.
Cada bloco contém itens que requerem a atenção da equipe técnica para a estruturação
de um modelo de recomendação. Alguns itens por vezes podem não serem necessários em
situações específicas, mas deixará a equipe alerta na discussão até mesmo para descartar o item.
Esses itens não objetivam fechar a discussão e nem tão pouco preencher todas os itens na
definição de um modelo de recomendação, que dependendo do foco, pode ter uma abordagem
muito complexa. No entanto, a relação de itens aqui definidas consegue nortear a discussão e
servir de guia para uma equipe de técnicos na escolha da abordagem adequada ao seu propósito,
especialmente quando a equipe ainda não é tão especializada no assunto.
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Figura 70 - Blocos do Modelo Visual de Definição de Recomendação

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
4.4.1 Processo de preenchimento do modelo
Esta proposta segue um fluxo básico que facilita a leitura e o desenho da solução
conforme o processo demonstrado na Figura 71, onde cada subprocesso representa um bloco
do modelo, detalhado no tópico 4.4.3.
Figura 71 - Modelo visual de definição de recomendação

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
O fluxo mais específico de preenchimento dos campos em cada bloco pode ser
observado na Figura 72, sendo que as tarefas do processo também estão detalhadas no tópico
4.4.3.
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Figura 72 - Detalhamento do Modelo visual de definição de recomendação

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Na Figura 73 é definido detalhe do fluxo do subprocesso para realizar teste de melhor
técnica para uso no modelo de recomendação, onde sua explicação pode ser observada no tópico
4.4.3.2 item 12.
Figura 73 - Subprocesso: Realizar teste de melhor técnica

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Conforme o modelo visual apontado na Figura 69, as especificações de cada item do
modelo estão adequadamente relacionadas na ordem em que a discussão deve ser conduzida
pela equipe técnica, conforme seu processo de preenchimento abordado na Figura 72, e
detalhados no APÊNDICE I.
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4.5

PROPOSTA DE DESIGN DE INTERFACE PARA RECOMENDAÇÕES DE
SERVIÇOS PÚBLICOS
Este resultado foi fundamental para propor uma alternativa de apresentação dos

resultados do experimento para o cidadão usando uma abordagem que prioriza uma experiência
mais atrativa no acesso ao conteúdo.
4.5.1 Design de interface de recomendação de serviços públicos
Todo o processo de recomendação de serviços ou produto não pode negligenciar a
apresentação do conteúdo ao usuário final. Para este estudo a interface de apresentação, que
tornará a recomendação mais atrativa ao cidadão, também foi necessária uma atenção especial.
O balanço híbrido dos resultados visa detectar os serviços mais destacados provenientes
de todos os resultados dos filtros e apresentar as recomendações ao cidadão. O método pode
trabalhar com os vários resultados possíveis para apresentar ao cidadão uma tela
exemplificativa com vários carrosséis de recomendações, como exemplo da Figura 74, que
apresenta visualmente as recomendações resultantes do modelo disponíveis sob a forma de uma
tabela ordenada pela importância da recomendação.
Figura 74 - Tela exemplificativa de apresentação das recomendações

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Um cidadão que nunca usou o serviço e não tem histórico para trabalhar a similaridade,
pode ter esse carrossel como uma oferta inicial, e um último carrossel com as notícias que o
cidadão poderia mais se interessar, como o exemplo da Figura 75:
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Figura 75 - Tela exemplificativa de apresentação das recomendações a um novo cidadão

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
A proposta desta discussão é prover alternativas para que seja possível implementar uma
interface mais amigável e próxima ao entendimento do cidadão, especialmente relacionada às
recomendações de serviços públicos.
A experiência do usuário no consumo de outros serviços quando, enquanto cliente,
acessa portais e aplicativos de empresas privadas consumindo filmes, séries, vídeos, músicas e
produtos, pode ser comparado quando este mesmo usuário, no papel de cidadão, acessa os
serviços públicos nos portais e aplicativos do governo. Pode-se alegar que não é a mesma
situação, pois com os serviços públicos há uma obrigação no seu acesso e que nem sempre pode
despertar a mesma sensação no usuário. No entanto, está sendo tratado um provedor que precisa
apresentar seus produtos/serviços a um consumidor, e que precisa receber a informação da
maneira mais atrativa e simples. Isso pode se aplicar também para a administração pública como
grande provedor de serviços para toda a população. A essência da administração pública é
prover serviços públicos, então estes podem ser apresentados da melhor maneira possível, pois
quando se trata de serviços públicos, não abrange somente obrigações, mas também direitos,
oportunidades, notícias, informações, participação social, entre outros.
Conforme abordado no tópico de revisão da literatura, os portais públicos sugerem um
design de interface padrão e de oportunidade para inovar na apresentação do conteúdo. Passa
por uma mudança de pensamento, que a transformação digital já carrega em sua essência, tendo
o cidadão como âmago de todo processo.
No entanto, um dos maiores desafios da administração pública é tornar a apresentação
de seus serviços públicos nas plataformas digitais o mais atrativo possível. Assim, a proposta
deste estudo, considerando as boas práticas e análises já trabalhadas pelos principais portais
provedores de serviços ao usuário e ainda a necessidade de tornar mais atrativo a apresentação
dos serviços públicos na interface dos aplicativos e portais públicos, é também de apresentar
resumidamente os serviços ao cidadão utilizando uma imagem representativa, um nome curto
que facilita sua identificação pelo cidadão de forma simples e objetiva, conforme melhor
explorado em seguida no tópico 4.5.2 - Definição de um nome curto do serviço público.
Utilizando ainda recursos simbólicos que demonstram algumas características do serviço,
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como: serviço com custo; serviço com possibilidade de agendamento; serviço exclusivo para
PNE; etc. Além também de informar o motivo (explicação) do porquê a recomendação está
sendo feita ao usuário, assim como na Figura 76.
Figura 76 - Estrutura da proposta de apresentação de serviços públicos

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
As recomendações de serviços públicos poderão ser assim disponibilizadas nos
mecanismos de acesso a serviços públicos ao cidadão (portais e aplicativos), conforme a Figura
77 e Figura 78, que sugerem respectivamente para um design de aplicativo móvel e para um
portal web-based.
Figura 77 - Proposta de tela de apresentação das recomendações de serviços públicos

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
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Figura 78 - Proposta de interface para apresentação de serviços públicos em portal

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Como as Figuras 77 e 78 sugerem, a estrutura visual dos serviços está atrelada ao uso
de uma imagem que pode ser num formato mais simples utilizando uma imagem vetorizada e
colorida de acordo com as cores da plataforma do órgão público, ou uma foto relacionada ao
serviço. Percebe-se que ambos os casos não procuraram representar o serviço de forma trivial
e óbvia, mas sim de forma a atrair a atenção do usuário, tornando a apresentação menos forçada
e penosa já que normalmente um serviço público está relacionado a prestação de conta ou
pagamento de imposto.
Esta discussão foi estruturada sob a forma de artigo científico conforme APÊNDICE G.
4.5.2 Definição de um nome curto do serviço público
Normalmente o nome (descrição) de um serviço público é utilizado pelos portais e
aplicativos num padrão que é muito claro para o agente público, no entanto muitas vezes de
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grande complexidade para o cidadão. Os termos relacionados aos impostos ou legislação tem
uma descrição mais rebuscada, pela própria natureza do serviço, mas que poderia ser
simplificada para fazer mais sentido para quem visualiza os portais e aplicativos.
Conforme pode-se observar no Quadro 1, nos portais do governo do Estado de Mato
Grosso, acessados em setembro/2020, a descrição dos serviços não tem uma padronização
definida, no entanto, é perceptível um padrão na definição do nome de um serviço público.
Normalmente um serviço público é acompanhado de:
•

Verbo de ação (Ex: Consultar, Pagar, Validar, Transferir, etc.)

•

Documento/Artefato (Ex: Multa, Cartão, Inscrição, Guia etc.)

•

Imposto/obrigação ou direito (Ex: IPVA, ICMS, IPTU, Matrícula etc.)

Sobre esses pontos, a sugestão de um nome curto para o serviço público poder se
encaixar nesse formato. Conseguir a atenção do cidadão com basicamente esses três pontos
chaves precisa ter suficiência para o entendimento macro do propósito do serviço.
Outros pontos que possuem relação com o serviço público é o órgão que entrega o
serviço (Ex: Detran - Departamento de trânsito, Sefaz - Secretaria de Fazenda etc.). Em relação
ao órgão que entrega o serviço, é sempre uma dificuldade para o cidadão entender as diversas
mudanças e as complicações de responsabilidades distribuídas dentro da administração pública.
Por exemplo, informações sobre um veículo que um cidadão possui, somente no Governo de
Mato Grosso os dados sobre esse bem estão distribuídos entre diversos órgãos. Naturalmente o
cidadão relaciona esse tipo de bem ao órgão do Departamento de Trânsito (DETRAN), no
entanto esse órgão somente administra o licenciamento, multa e transferência do veículo. Já o
imposto de propriedade é responsabilidade da Secretaria de Fazenda (SEFAZ), as informações
de dívida ativa estão com a Procuradoria Geral do Estado (PGE) e controle sobre roubo/furto
com a Secretaria de Segurança Pública (SESP). Nem todo cidadão entende ou tem a facilidade
para absorver essa complexidade, muito embora dentro do governo é importante que esses
controles estejam distribuídos para que cada competência seja realizada pelas pessoas mais
capacitadas naquele assunto. Assim, para o cidadão é mais simples ter essa complexidade
encapsulada numa solução onde o governo poderia facilitar seu acesso aos serviços. Essa
iniciativa já foi percebida com a implementação da nova versão do aplicativo MT Cidadão
(mtcidadao.mt.gov.br), que procura amenizar essa situação. Nesse sentido, trabalhar com
serviços relacionados ao órgão não deveria ser uma informação primordial na identificação do
serviço, e sim a área de negócio relacionada ao serviço em questão. Que no exemplo retratado
acima, poderia ser considerado a área “Trânsito” ao invés de citar DETRAN, SEFAZ, PGE ou
SESP.
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Fazendo uma consolidação de algumas descrições dos serviços nos principais portais do
Governo de MT, conforme retratados no Capítulo 2 - Revisão da Literatura, na pesquisa nos
principais portais de acesso a serviços do Governo de MT e relacionados no Quadro 1, o
mapeamento de um nome curto do serviço atende aos requisitos da nomenclatura dos serviços
públicos disponibilizados, conforme aponta o Quadro 14:
Quadro 14 - Mapeamento de nomes curtos para os serviços públicos
Serviço
Troca de CNH
provisória para
definitiva
Permissão
internacional para
dirigir
Consulta de condutor
Agendamento de
exame teórico
Consultar IPVA
Consultar recurso de
infração
Emitir extrato de
multas do DETRAN
Emissão de segunda
via do DUT/CRV
Consulta GTA
Consultar quitação de
DAR
Consulta linhas,
horários e tarifas para
viagem de passageiros
Consultar pedido de
RG
Solicitar RG
Pré-registro de BO
Consultar processo de
IPVA/Licenciamento
inscritos em dívida
ativa
Autorização de
exploração florestal
Licença ambiental
única
Doação de sangue MT Hemocentro
Reabilitação auditiva CRIDAC
Serviço de atendimento
móvel de urgência e
emergência - SAMU

Órgão

Verbo

Documento

Obrigação

Área

DETRAN

Emitir CNH definitiva

Documentos

DETRAN

Dirigir fora do país

Veículos

DETRAN

Consultar dados condutor

Documentos

DETRAN

Agendar exame habilitação

Veículos

SEFAZ

Consultar IPVA

Veículos

DETRAN

Consultar recurso infração

Veículos

DETRAN

Visualizar multas trânsito

Veículos

DETRAN

Emitir documento veículo

Veículos

INDEA

Consultar GTA

Agro

SEFAZ

Consultar quitação DAR

Arrecadação

AGER

Consultar opções viagem

Transporte

SESP

Consultar pedido RG

Documentos

SESP
SESP

Solicitar RG
Registrar BO

Documentos
Segurança

PGE

Consultar dívida ativa veículo

Veículos

SEMA

Autorizar exploração florestal

Meio ambiente

SEMA

Solicitar licença ambiental

Meio ambiente

SES

Programar doação sangue

Saúde

SES

Agendar reabilitação auditiva

Saúde

SES

Solicitar SAMU

Emergência

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este capítulo buscou relacionar todas as contribuições que o estudo proporcionou, bem
como a conclusão do trabalho e discussão das perspectivas futuras.
5.1

CONTRIBUIÇÕES
Neste tópico estão consolidadas todas as contribuições que o estudo proporcionou na

busca pelo atendimento aos objetivos geral e específicos do trabalho, e ainda esclarecidas
questões que surgiram durante o desenvolvimento do projeto, bem como identificadas quatorze
contribuições específicas atrelados aos objetivos específicos. Algumas das contribuições
específicas tiveram maior impacto e foram trabalhadas como produtos do TCC sob a forma de
artigo, software ou manual/relatório e outras contribuições foram estruturadas como importante
legado do estudo. Ainda foram destacadas a visão das contribuições de acordo com as
definições do Programa PROFNIT, bem como as contribuições na perspectiva dos tipos de
inovação.
5.1.1 Contribuições gerais
Soluções de inteligência artificial, em especial os sistemas de recomendação, são
raramente encontrados em projetos para melhorar a experiência do cidadão ao acessar serviços
públicos. Dada a popularidade dos sistemas de recomendação em outros domínios, foi
presumido que essa tecnologia também poderia beneficiar os mais de três milhões de cidadãos
do Estado de Mato Grosso. Assim, foi definido o seguinte objetivo geral de pesquisa:

Propor e desenvolver uma plataforma para filtragem e fornecimento de conteúdo
personalizado para o cidadão, num contexto de governo digital, baseado em sistemas de
recomendação de serviços e informações governamentais

Ao perseguir esse objetivo, o estudo procurou, dentro do escopo definido, estruturar um
modelo de recomendação que pudesse comprovar a viabilidade de uma solução com essa
abordagem, o que permitiu ainda responder quatro questões importantes que surgiram durante
seu desenvolvimento:
1) Há realmente uma sobrecarga de informações para o cidadão proveniente da
administração pública?
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Sim, há uma sobrecarga de informações. Baseado nos levantamentos proporcionados
por este estudo, é possível confirmar que a administração pública, em específico o Governo do
Estado de Mato Grosso, tem diversas informações publicadas em suas plataformas digitais que
poderiam ser melhor ofertadas a determinados perfis dos cidadãos. Ao navegar pelos diversos
portais do governo foi possível identificar serviços e informações que, mesmo este autor
trabalhando dentro do governo, não era de seu conhecimento, no entanto mostravam-se
informações interessantes, como:
a) Reabilitação Auditiva
b) Ambulatório de Pneumologia Sanitária
c) MT Afluentes (Edital de incentivo para ações culturais nos municípios)
d) Carta Procon (uma alternativa para o registro de reclamações dos consumidores
através de carta)
e) Curso de Formação de Despachante de Trânsito
f) Desenvolve MT adota medidas para reduzir impacto econômico ao pequeno e
médio empreendedor (Notícia informando que o Desenvolve MT, agência de
fomento do Estado, adotou medidas para tentar reduzir o impacto econômico da
pandemia do novo vírus COVID-19 ao pequeno e médio empreendedor)
g) Notícia da Secretaria de Fazenda: Consumidores devem informar o CPF ou o
CNPJ em compras acima de R$ 1.000
h) Edital com investimento de R$ 250 mil para desenvolver uma ferramenta
tecnológica que a partir da consulta à base de dados da Segurança Pública,
oriundos da região central de Cuiabá, realize uma análise estatística preditiva
para subsidiar a gestão da Polícia Militar na atividade ostensiva e preventiva
(Como profissional de tecnologia da informação é uma oportunidade para
realizar essa atividade)
São diversos serviços, informações, notícias, oportunidades, programas, direitos,
deveres, documentos fornecidos pelo governo, adicionando a essa abundância de dados, os
mesmos produtos fornecidos pelos órgãos de outras esferas e poderes. O cidadão matogrossense, por exemplo, além de estar sujeito as situações acima descritas do governo de MT
(Executivo Estadual), ainda está sujeito ao executivo municipal, ao executivo federal, a justiça
estadual, a justiça federal, aos órgãos do legislativo estadual, federal e municipal, entre outros.
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2) É possível comparar a atuação da administração pública com a iniciativa privada,
no que tange o fornecimento de produtos/serviços?
Sim, é possível. Essa avaliação é sempre conflitante porque as pessoas confundem a
atribuição da administração pública com a iniciativa privada. No entanto, no escopo do que foi
tratado no estudo, que é a disponibilização de serviços e produtos em plataformas digitais para
melhorar a relação com o usuário, ficou claro que é possível utilizar as mesmas técnicas,
abordagens e modelos. O referencial é o usuário na outra ponta e esse mesmo usuário que
consome produtos e serviços de forma simples, ágil e cômoda quando no papel de cliente das
plataformas de empresas privadas, é o mesmo no papel de cidadão no consumo de serviços e
informações governamentais. O foco e objetivo final de cada um é realmente antagônico, no
entanto, os princípios e caminhos que ambos podem tratar para buscar esse objetivo pode ser o
mesmo, como observado no Quadro 15:
Quadro 15 - Comparação da situação do público e privado
Ambiente
PRIVADO

PÚBLICO

Situação
Tem bons produtos
Tem muitos produtos
Seu cliente não o conhece
Tem bons serviços
Tem muitos serviços
Cidadão não os conhecem

Solução
Reter
Fidelizar
Conhecer e Ajudar
Reter
Fidelizar
Conhecer e Ajudar

Objetivo
Aumento Lucro
Aumento Satisfação
(Lucro do Governo)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Independentemente de ser público ou privado, a situação e as soluções para a entrega de
valor para seu usuário final podem ter a mesma abordagem. Quando se fala na administração
pública reter, fidelizar, conhecer e ajudar seu usuário final, que é o cidadão, os recursos e
intenção deveriam ser com a mesma intensidade da iniciativa privada, pois a existência de toda
estrutura pública é para ser útil para a sociedade. No final, realmente os objetivos têm fins
diferentes, mas o lucro da administração pública é ter o cidadão satisfeito e bem atendido.
Observa-se ainda que a administração pública pode utilizar as técnicas de marketing,
relacionamento, estratégias de vendas, de fidelização e de retenção já muito estudada e
explorada pela iniciativa privada, porém com a devida adaptação para o contexto público.
Assim foi possível demonstrar que é possível que a administração pública utilize os
mesmos mecanismos já consolidados pelo mercado para também disponibilizar os serviços de
forma mais intuitiva, utilizando para isso as técnicas, métodos e algoritmos de aprendizado de
máquina, especialmente os sistemas de recomendação, na oferta de serviços de governo digital
para o cidadão.
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3) É possível criar uma experiência personalizada ao cidadão no acesso às
plataformas de serviços públicos?
Sim, é possível. As plataformas digitais de serviços públicos são estruturas que
representam a cara da administração pública no ambiente virtual. O acesso a um portal ou
aplicativo confuso, com linguagem complicada, com conteúdo desorganizado, com excesso de
informação, pode ter o mesmo efeito de quando um cidadão vai fisicamente a um órgão ou
unidade pública e se depara com um atendente mal humorado, ambiente poluído e
desorganizado. Essas plataformas digitais podem contar com mecanismos e recursos que
podem melhorar essa relação, pois as pessoas tendem a buscar um recurso digital (digital first),
e ainda melhorar a experiência do cidadão no acesso a plataforma.
Num ambiente transformado digitalmente, abre-se a possibilidade de o governo tratar
de forma personalizada o conteúdo destinado a cada cidadão, não somente no escopo reativo,
mas também no proativo, como, por exemplo, no envio de notificações sobre documentos a
vencer, sobre direitos a expirar, sobre deveres a cumprir e especialmente recomendando
serviços e notícias dentro de um cenário que seja relevante ao cidadão, conforme constatou este
estudo.
Essa experiência pode ser tão personalizada que a frase dita pelo presidente da Amazon,
Jeff Bezos: “Se eu tiver 3 milhões de clientes na Web, deveriam ter 3 milhões de lojas na Web”
(SCHAFER et al, 2001), foi adaptada nesse estudo para a seguinte frase: “Se existem 3 milhões
de cidadãos a atender, deveriam ter 3 milhões de atendentes no governo”.
4) Como as técnicas de aprendizado de máquina e mineração de texto podem ser
usadas no contexto de governo digital?
Este estudo demonstrou que ferramentas simples e acessíveis podem transformar o
modelo de como os dados da administração pública podem ser trabalhados em prol do usuário
final (cidadão) e não somente para suporte às operações da administração pública.
Uma demonstração de tratamento de dados com atividades de processamento de
linguagem natural, como tokenização, lematização, remoção de stopwords, remoção de
pontuações e outras, foram empregadas para minerar o texto que foi submetido a um modelo
de abordagem híbrida de recomendação, onde foi possível gerar um carrossel de serviços
públicos recomendados, considerando a filtragem híbrida, a filtragem baseada em conteúdo, a
filtragem colaborativa, a filtragem de notícias relevantes, ranking de serviços populares, de
serviços relevantes e dos serviços mais acessados.
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5.1.2

Contribuições Específicas
A transformação digital de serviços públicos é um esforço composto por diversas etapas

e tarefas. Não é simplesmente disponibilizar um serviço na internet. É também melhorar os
processos internos, o uso dos dados, prever modelos mais ágeis e simplificados. A execução
desse estudo tratou de um cenário onde a filtragem de conteúdo para a geração de
recomendações proporcionou a discussão de diversos desafios que permearam o objetivo geral,
assim como demonstrado na introdução do trabalho, e que foram base para a definição dos
objetivos específicos da pesquisa, que se tornaram tarefas estruturantes do estudo e foram
atendidos de acordo com as explicações resumidamente descritas abaixo:
a) Objetivo específico 1 - Pesquisar trabalhos e produções científicas para
fortalecer o estudo: Para conseguir entender como este assunto é abordado na
comunidade científica, alguns levantamentos foram realizados correlacionando
ao tema de recomendação de serviços públicos, interface de recomendações,
soluções de IA aplicado a políticas públicas e portfólio de serviços públicos.
b) Objetivo específico 2 - Desenvolver um sistema de recomendação de
serviços públicos: Como não foi encontrada nenhuma iniciativa de
implementação de um sistema de recomendação de serviços públicos definido
no escopo deste estudo, foi desenvolvido um sistema de recomendação com
abordagem híbrida, abrangendo desde a fase de extração de forma variada dos
dados, tratamento dos dados, filtragem e posteriormente o motor de
recomendação. Além das fases de análise dos dados, engenharia de atributos e
avaliação do melhor modelo de filtragem colaborativa que foram implementadas
no experimento do estudo.
c) Objetivo específico 3 - Definir e desenvolver um ambiente digital como
modelo de visualização das recomendações geradas: Um desafio de todo
modelo era com a interface de como as recomendações seriam apresentadas ao
cidadão, já que a experiência do cidadão no acesso às plataformas digitais não
estava muito adequada no cenário do Estado de Mato Grosso, devido a
diversidade e distribuição das informações nas diversas plataformas digitais
disponíveis. Além de uma sugestão visual de apresentação das recomendações,
uma plataforma digital foi implementada para fechar o ciclo do modelo que é a
apresentação ao cidadão.
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d) Objetivo específico 4 - Avaliar os requisitos necessários para que a
administração pública possa discutir sobre sistemas de recomendação: É
importante nos processos da administração pública, para a implantação de uma
solução, que sejam observadas e tratadas as questões referentes a insumos ou
que possam impactam nessa decisão. Nesse sentido, foram levantadas,
discutidas e sugeridas algumas propostas para que o modelo tenha uma
consistência na sua sustentabilidade.

A implementação dessas tarefas (objetivos específicos) proporcionou a entrega de
quatorze (14) contribuições no aspecto científico. Resumidamente as contribuições
contemplam os resultados conforme a Figura 79 demonstra:
Figura 79 - Contribuições do estudo

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
As contribuições estão assim resumidas:
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5.1.2.1 Contribuição 1: Panorama sobre o contexto de sistemas de recomendações
aplicados a serviços públicos
A primeira contribuição é um panorama sobre a aplicação de sistemas de
recomendação de serviços pela administração pública.
A visão inicial ajuda os pesquisadores e profissionais a obter uma compreensão
do campo de pesquisa e das abordagens de recomendação que estão sendo aplicadas.
Sobre a relação de serviços públicos e sistemas de recomendações foram
avaliados 63 artigos nesse campo de pesquisa, no entanto somente 3 artigos possuíam
relação direta com o tema e outros 5 com conteúdo de interesse do estudo. Outros 12
artigos, provenientes das análises das referências dos artigos pesquisados e outras
pesquisas no ambiente científico, foram discutidos e serviram de inspiração para o
desenho da solução. Muitas iniciativas científicas trataram sobre a sobrecarga de
informações a qual os usuários estão sujeitos, reforçando a discussão da questão (1)
levantada no tópico 5.1.1 – Contribuições Gerais.
Os detalhes dessa contribuição estão relatados no Capítulo 3 - Materiais e
Métodos, e apurado no artigo científico conforme APÊNDICE J.
5.1.2.2 Contribuição 2: Avaliação de uso de IA no ciclo de políticas públicas
Outra contribuição foi uma avaliação prévia, realizado no contexto deste estudo,
para entender como a administração pública mundial estava estrategicamente utilizando
as tecnologias de inteligência artificial no processo de estabelecimento de políticas
públicas de acordo com as etapas do ciclo de políticas públicas. Foram aplicadas análises
bibliométrica, patentométrica e documental, observando ainda as estratégias nacionais
de inteligência artificial dos países como oportunidade de desenvolvimento e
fortalecimento. As maiores iniciativas de uso de inteligência artificial estão na etapa de
implementação da política pública e com menor foco na etapa de identificação do
problema público, conforme os 201 artigos e 46 documentos de patente analisados neste
estudo. O estudo ainda comprovou que poucas ações relacionadas ao uso de sistemas de
recomendação são utilizadas pelos governos. Essa contribuição foi estruturada
conforme o artigo científico apresentado no APÊNDICE F.
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5.1.2.3 Contribuição 3: Manual para criação de modelo visual para estruturação de
recomendação
Refere-se a uma produção técnico-científica na forma de manual (guia de
instruções técnicas) para a modelagem visual de filtragem e recomendação de produtos
ou serviços e propõe um modelo de especificações de requisitos essenciais da
implementação de um sistema de recomendação, por meio da estruturação visual dos
parâmetros necessários para a modelagem da recomendação. Visa auxiliar técnicos no
processo de definição da estratégia para desenvolvimento de filtragem de dados para um
sistema de recomendação. Além disso, descreve os detalhes técnicos sugestivos para os
itens abordados, bem como apresenta o modelo visual que pode ser utilizado para
discussão. É também um ponto de resposta à questão (4) no tópico 5.1.1 – Contribuições
Gerais, que analisa a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina para o projeto.
Essa contribuição está estruturada conforme relatório técnico conclusivo no
APÊNDICE G.
5.1.2.4 Contribuição 4: Sistema de recomendação de serviços públicos
Como não foi possível identificar com a pesquisa um modelo focado na
recomendação de serviços públicos, foi desenvolvido um sistema de recomendação com
esse propósito. Este sistema de recomendação foi a base de toda pesquisa e respondeu
às questões (2) e (3) do tópico 5.1.1 – Contribuições Gerais. Além disso, o
desenvolvimento do sistema de recomendação levou a duas outras contribuições, a
saber, uma arquitetura (contribuição 5) e um processo (contribuição 6) de
desenvolvimento de um sistema de recomendação.
Este sistema teve o foco na implementação de algoritmos de recomendação
baseado nos acessos dos cidadãos a serviços públicos, personalizando sua jornada e
recomendando outros serviços e informações similares. Para a validação da proposta,
foram realizados testes com um modelo híbrido de recomendação considerando as
filtragens colaborativa e baseada em conteúdo. Foi trabalhado uma base de interações
de cidadão e serviços com 115897 registros, considerando 97261 cidadãos em 71
serviços possíveis.
Esta contribuição está detalhada no tópico 4.2 - Modelo Híbrido de
Recomendação de Serviços e Informações Governamentais, e ainda foi sintetizada no
artigo científico estruturado no APÊNDICE J.
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5.1.2.5 Contribuição 5: Arquitetura de sistema de recomendação de serviços públicos
A arquitetura do sistema de recomendação aqui proposto é diferenciada no
domínio das recomendações de trabalhos de pesquisa voltado para serviços e
informações governamentais. A arquitetura é abrangente, detalhando os componentes e
as bibliotecas de software utilizados. Essa arquitetura fornece uma base inicial para
pesquisadores e desenvolvedores sobre como construir um sistema de recomendação
para serviços e informações governamentais. Devido ao foco na filtragem híbrida, há
diversos mecanismos que podem ser considerados para uma diversidade de tipos de
recomendações. É uma demonstração de como as tecnologias podem ser combinadas
para atender as demandas de governo digital, como abordado na questão (4) do tópico
5.1.1 – Contribuições Gerais. Esta arquitetura foi explorada no tópico 4.2 - Modelo
Híbrido de Recomendação de Serviços e Informações Governamentais.
5.1.2.6 Contribuição 6: Modelo e processo de desenvolvimento de sistemas de
recomendações
Outra complementar contribuição retrata o processo para desenvolvimento de
um sistema de recomendação na administração pública e contemplas as fases básicas de
um modelo que prevê: a extração dos dados, o tratamento dos dados, a filtragem dos
dados e a última etapa de recomendação. São fases que precisam ser respeitadas para
que seja possível um resultado adequado. Para as fases finais de filtragem e
recomendação, o modelo tratado na CONTRIBUIÇÃO 3 foi muito útil nessas
definições. As fases iniciais são atividades relacionadas a mineração dos dados. Este
modelo foi explorado no tópico 4.2 - Modelo Híbrido de Recomendação de Serviços e
Informações Governamentais, e no APÊNCIDE D.
5.1.2.7 Contribuição 7: Modelo híbrido para recomendação de serviços e informações
governamentais
Sistemas de recomendação estão bem consolidados no mercado como
mecanismo de importante interação com o consumidor e que pode ser replicado num
cenário de governo digital focando o fortalecimento da relação da administração pública
com o cidadão. Este artigo explora a aplicação dessas tecnologias em serviços de
governo, com foco na implementação de algoritmos de recomendação baseado nos
acessos dos cidadãos a serviços públicos, personalizando sua jornada e recomendando
outros serviços e informações similares. Para validação da proposta, foram realizados
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testes com um modelo híbrido de recomendação considerando as filtragens colaborativa
e baseada em conteúdo. Foi trabalhado uma base de interações de cidadão e serviços
com 115897 registros, considerando 97261 cidadãos em 71 serviços possíveis. O
resultado mapeado de um cidadão específico demonstrou uma forte relação de seu
consumo de serviços com as recomendações apresentadas. Todo detalhe desta
contribuição está materializado conforme APÊNDICE J.
5.1.2.8 Contribuição 8: Proposta de novo padrão visual de apresentação de serviços
Foi analisado como este tema estava sendo tratado pela comunidade científica e
pelas plataformas públicas e privadas e, assim, proposta uma estrutura de interface de
tela para disponibilização de serviços públicos proveniente do mecanismo de filtragem
de conteúdo, como de um sistema de recomendação. Foram levantadas produções
científicas registradas na plataforma Scopus assim como outros meios de comunicação
científica e foi constatada uma carência de discussão direta relacionada ao tema. Foi
ainda realizado um levantamento sobre a apresentação dos serviços em portais e
aplicativos públicos e privados e com isso proposto um conceito visual novo para a
apresentação dos serviços públicos recomendados. É uma alternativa para uma
abordagem diferente de experiência personalizada abordada pela questão (3) do tópico
5.1.1 – Contribuições Gerais. Esta contribuição foi modelada conforme artigo científico
no APÊNDICE G.
5.1.2.9 Contribuição 9: Aplicativo web disponibilizado
Foi desenvolvido um aplicativo web-based com o intuito de materializar a visão
de um novo formato de apresentação de recomendações de serviços públicos, baseado
na CONTRIBUIÇÃO 8. É a materialização de uma experiência personalizada do
cidadão que ajuda a responder à questão (3) do tópico 5.1.1 – Contribuições Gerais. O
aplicativo foi desenvolvido na mesma plataforma tecnológica utilizada pelo aplicativo
MT Cidadão, do Governo de MT, para que tenha facilitado seu uso, adaptação e
integração se a proposta for internalizada pela equipe técnica. Esta contribuição está
detalhada conforme APÊNDICE E.
5.1.2.10 Contribuição 10: Proposta de marca visual de recomendação de serviços públicos
A proposta foi criar uma marca para identificar conteúdo filtrado por sistemas
de recomendação pela administração pública a fim do cidadão sempre ter essa
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informação, tornando os resultados mais transparentes para todos. Esta marca pode ser
utilizada pelas plataformas digitais, especialmente para dispositivos móveis como
smartphones que possuem espaços limitados para área de apresentação de conteúdo. Um
símbolo conhecido pode tornar a comunicação mais simples e efetiva. Esta contribuição
está descrita no APÊNDICE C.
5.1.2.11 Contribuição 11: Identificação de fatores críticos na execução do experimento
•

Falta de dados sobre interação de acesso do cidadão com os serviços
públicos:
Hoje o Governo de MT possui diversos canais de disponibilização de
serviços para o cidadão. Muitos portais ainda são administrados por cada órgão
responsável pelo serviço. A única iniciativa de unificação é por meio do
aplicativo MT Cidadão, onde se concentra algumas funcionalidades de vários
órgãos facilitando o acesso e uso pelo cidadão. No entanto, o aplicativo não
registrava o acesso de cada cidadão aos serviços e essa informação era crucial
para a filtragem colaborativa. Para implementar e validar o modelo, foi criada
uma base de dados fictícia com 115897 registros, considerando 97261 cidadãos
em 71 serviços possíveis. Com contribuição deste trabalho, essa discussão
(trabalhada na disciplina de Oficina Profissional do PROFNIT) levou a equipe
técnica responsável pela administração do aplicativo a começar a gerar arquivo
de log desses acessos para posterior tratamento e filtragem. É um fato que reforça
o aspecto abordado no APÊNDICE B, que discute a governança de dados no
contexto do governo de Mato Grosso (CONTRIBUIÇÃO 14).

•

Ausência de portfólio de serviços com os dados e metadados necessários
para uso pelo modelo de recomendação:
Outro ponto de dificuldade foi conseguir identificar os serviços públicos
disponibilizados pelo Governo de MT. Não há um controle central dessas
informações e nem dos metadados relacionados aos serviços. Foi necessário
criar uma base de dados de serviços simulando 71 serviços públicos com
descrições detalhadas para servir de entrada a filtragem baseada em conteúdo.
Como contribuição foi analisado e proposto a definição de um portfólio de
serviços ao cidadão, conforme abordado na CONTRIBUIÇÃO 12.
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•

Novidade e efeito bolha dos mecanismos de filtragem:
Um problema identificado da filtragem é o efeito bolha, ou filtro-bolha
(overfitting) (KELLY, 2017), que tende a filtrar apenas o conteúdo que o usuário
gosta e ficar limitado naquele mesmo padrão de preferências e não conseguir ter
acesso a conteúdo novo, podendo engessar sua forma de pensar. Recomendar
algo inesperado é um fator primordial para as recomendações. A filtragem
baseada em conteúdo possui um grau limitado de novidade no resultado, pois
fornece recomendações semelhantes ao perfil do serviço mais consumido pelo
cidadão. Ou seja, se ele consome muitos serviços da área de trânsito, então outros
serviços dessa mesma natureza seriam ofertados. Para não tornar essa
experiência tão fechada foi justamente utilizada uma abordagem híbrida com
tipos de filtros diferentes no experimento. Inclusive é possível usar algoritmos
de filtragem para identificar itens que o usuário não gosta, mas que poderia
gostar. Kelly (2017) ainda destaca que: “As deficiências de um filtro não podem
ser reparadas pela eliminação dos filtros; ao contrário, elas só têm como ser
reduzidas por meio de aplicação de filtros compensatórios”.
No entanto, a novidade no modelo apresentado poderá ser adotada
apresentando um carrossel de recomendações de serviços menos populares ou
menos acessados. Ou até mesmo utilizando de forma efetiva os metadados
gerenciados pelo portfólio de serviços proposto, que bem trabalhado, pode
fornecer serviço que foi recentemente adicionado a carta de serviço, ou um
serviço com uma sazonalidade do momento, ou um serviço relacionado a um
evento de vida do cidadão etc.

•

O acaso nas recomendações (Serendipidade - Serendipity):
O acaso é uma medida de quão surpreendentes são as recomendações.
Pode-se pensar em serendipidade como a quantidade de informações relevantes
que são novas para o usuário em uma recomendação (SHANI e
GUNAWARDANA, 2011). Por exemplo, se o cidadão usa muitos serviços
públicos de uma determinada área de negócio do governo, recomendar um novo
serviço dessa área pode até ser novo, pois o cidadão pode não saber que existia
o serviço, mas não é surpreendente. O acaso na recomendação criará a surpresa
quando esse cidadão, ao utilizar um serviço, ficar sabendo de uma notícia ou
serviço que lhe traga uma descoberta afortunada, como no caso de um cidadão
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solicitar o serviço de auxílio desemprego e o modelo lhe oferecer uma notícia de
concurso ou um serviço de oferta de emprego ou capacitação relacionado a sua
área de atuação. Este tipo de recomendação poderá ser possível perfeitamente a
medida que o modelo for criando maturidade, com um portfólio de serviço que
seja adequadamente gerenciado, uma governança de dados sendo implantada e
as recomendações sejam internalizadas no governo e bem aceitas pela
população.
5.1.2.12 Contribuição 12: Relatório de estruturação de portfólio de serviços ao cidadão
Refere-se a uma produção técnico-científica na forma de manual, guia de
instruções técnica, para apoiar o Governo do Estado de Mato Grosso na estruturação do
portfólio de serviços ao cidadão. Este manual visa auxiliar os agentes públicos no
processo de definição da estratégia para desenvolvimento do portfólio de serviços. Além
disso, destaca-se neste trabalho uma oportunidade de propor a estruturação de
metadados que poderiam ser observados nessa reestruturação da Carta de Serviços ao
Usuário e que são fundamentais para que um modelo baseado em sistema de
recomendação possa evoluir em seu mecanismo de filtragem de dados e personalizar
cada vez mais os serviços ao cidadão. Esta contribuição está definida em relatório
relativo à proposição de projeto institucional estruturado no APÊNDICE I.
5.1.2.13 Contribuição 13: Privacidade de dados em sistemas de recomendação
Esta contribuição abordou o entendimento sobre os principais temas
relacionados à privacidade dos dados do cidadão na implementação de um modelo de
filtragem dos dados armazenados pela administração pública e futura recomendação de
conteúdo personalizado para o cidadão, sobre a forma de serviços públicos e notícias
publicadas nos portais de governo. Para o foco que foi trabalhado na dissertação, que é
o uso de dados pela administração pública a fim de recomendar serviços públicos ao
cidadão, foi observado que possui base legal e é perfeitamente possível de realizar,
desde que os critérios sejam cumpridos de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados.
E neste caso, recomendar ações personalizadas para o cidadão não vai contra a
privacidade e a proteção dos dados, quando é feita diretamente para o cidadão e não há
divulgação sobre os dados, pois a identificação do cidadão deve estar atrelada a uma
plataforma exclusiva e de acesso individual. Esta contribuição foi explorada no
APÊNDICE A.
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5.1.2.14 Contribuição 14: Governança de dados em sistemas governamentais
Esta última contribuição trata sobre uma avaliação e proposta de governança de
dados pelo Governo de MT. A governança sobre os dados pode ser o grande fator de
mudança em todo o cenário de oferta de melhores serviços à população. Durante o
desenvolvimento do trabalho foi possível identificar dificuldades de se trabalhar com o
pequeno universo dos dados atrelados ao experimento. Não se tratava apenas do
desenvolvimento dos dados, mas sim de um ciclo que se inicia com um planejamento,
controle, discussão e uma arquitetura organizacional para trabalhar com os dados do
Governo do Estado de Mato Grosso, que possui diversos órgãos, empresas, autarquias
que tratam os dados, no entanto o foco deve ser no cidadão, que não precisa entender
essa complexidade da administração pública ao tratar esses dados e disponibilizar
serviços. Esta contribuição está estruturada conforme APÊNDICE B.
5.1.3 Contribuições PROFNIT
As contribuições de acordo com as regras do Programa PROFNIT foram destacadas
pela importância de tornar mais claro os resultados na visão tanto do programa, quanto para o
aspecto central de todo estudo que está voltado para inovação.
5.1.3.1 Produção técnico-científica
O programa de Mestrado do PROFNIT prevê a entrega de produção técnico-científica
mínima de acordo com a Norma Acadêmica Nacional (PROFNIT, 2020a). Assim, neste estudo
foram gerados os seguintes produtos:
1. TCC – Trabalho de Conclusão de Curso;
2. Artigo Científico: Aplicação de inteligência artificial no ciclo de políticas públicas
(APÊNDICE F);
3. Artigo Científico: Inovando a experiência do cidadão no acesso a serviços públicos
filtrados por sistemas de recomendação (APÊNDICE G);
4. Artigo Científico: Sistema de recomendação de serviços públicos: uma alternativa de
personalizar o governo digital para o cidadão do Estado de Mato Grosso (APÊNDICE
J);
5. Relatório Técnico Conclusivo: Modelagem visual para definição de filtragem e
recomendação (APÊNDICE I);
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6. Relatório Técnico Conclusivo: Manual de estruturação de portfólio de serviços ao
cidadão (APÊNDICE H);
7. Software: Recomenda Cidadão (APÊNDICE E);
8. Software: CC4C: Customização de Conteúdo para o Cidadão - Sistema de
Recomendação de serviços públicos (tópico 4.2.8 - Sistema de recomendação de
serviços e informações governamentais);
O Quadro 16 apresenta o alinhamento das 14 contribuições dentro do corpo do TCC e
com a geração das produções científicas aceitas pelo Programa PROFNIT.
Quadro 16 - Alinhamento dos produtos do estudo
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Contribuição
Pesquisa SR em governo
Estudo políticas públicas e IA
Manual mapeamento visual SR
Sistema híbrido de recomendação
Arquitetura do SR
Fluxo processo do SR
Modelo híbrido de recomendação
Proposta visual recomendação
Plataforma digital para SR
Marca do serviço de recomendação
Mapeamento das deficiências
Manual Portfólio de Serviços
Privacidade dos dados
Governança dos dados

Módulo do TCC
Capítulo 3-Materiais e Métodos
Apêndice F
Apêndice I
Resultados
Resultados
Resultados e Apêndice D
Apêndice J
Apêndice G
Apêndice E
Apêndice C
Considerações finais
Apêndice H
Apêndice A
Apêndice B

Produto PROFNIT
Artigo Científico
Relatório Técnico Conclusivo
Software

Artigo Científico
Artigo Científico
Software

Relatório Técnico Conclusivo

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
5.1.3.2 Classificação das inovações geradas
Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou
significativamente melhorado, podendo também ser, um processo, um novo método de
marketing, um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local
de trabalho ou nas relações externas. A inovação de produto refere-se a mudanças significativas
em produtos e/ou serviços, podendo ser totalmente novos ou significativamente aperfeiçoados
e que diferem de todos os outros produtos previamente produzidos pela organização. Já a
inovação de processo refere-se a mudanças significativas nos métodos de produção e de
distribuição no provisionamento de serviços. E a inovação de marketing engloba a implantação
de novos métodos de marketing, incluindo mudanças no design, promoção, posicionamento e
precificação do produto ou serviço. Enquanto a inovação organizacional refere-se à implantação
de novos métodos organizacionais relacionados a mudanças nas práticas de negócios, na
organização do local de trabalho ou nas relações externas da organização (OCDE, 2006).
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É muito comum se enganar entre os tipos de inovação, pois apresentam limites bem
tênues e podem ser confundidos. Mas uma ação pode ser enquadrada de forma híbrida conforme
pode ser avaliado no Figura 80:
Figura 80 - Tipos de inovação

Fonte: Próprio do autor baseado em OCDE (2006)
O modelo e implementação do software com a filtragem e recomendação dos serviços
públicos pode proporcionar tanto uma mudança na forma do cidadão conhecer e ter acesso aos
serviços de forma personalizada nas plataformas digitais do governo, quanto no processo de
coletar, tratar e filtrar os dados, proporcionando um mecanismo novo de trabalhar com esses
dados dentro do governo. Hoje não há no Governo de MT uma iniciativa que trabalha com
sistemas

de recomendação,

especialmente

relacionado

a serviços

e informações

governamentais. É uma forte possibilidade de inovação de produtos e processos.
A proposta de novo modelo de apresentação dos serviços públicos recomendados, bem
como o aplicativo de software desenvolvido para materializar essa nova interface pode impactar
fortemente na forma em que o governo apresenta seus serviços ao cidadão baseados nos
resultados do modelo de recomendação. A aparência (design) das plataformas digitais (portais
/ aplicativos) pode sofrer uma mudança significativa conforme a proposta apresentada neste
estudo, que tem o intuito de melhor atender as necessidades dos cidadãos, reposicionando as
plataformas digitais do governo, com o objetivo de aumentar a satisfação do cidadão. É uma
forte possibilidade de inovação de processo e marketing.
A implantação da sugestão de portfólio de serviços ao cidadão provê um novo método
de controle e operação dos dados e metadados atrelados aos serviços públicos, assim como
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implicará de forma inédita no Governo de MT a elaboração e gestão dessas informações cruciais
para o bom desempenho dos serviços públicos e das unidades responsáveis. É uma forte
possibilidade de inovação organizacional e marketing.
O modelo visual de estruturação de um sistema de recomendação visa acelerar a
produtividade, por meio da implementação de um novo método relacionado ao processo
operacional de desenvolvimento de um sistema de recomendação. É uma forte possibilidade de
inovação de processo.
O resumo dessas relações pode ser avaliado conforme Figura 81:
Figura 81 - Resultados do estudo de acordo com tipos de inovação

Fonte: Próprio autor (2020).
As propostas e experimentos resultantes deste estudo demonstram que estão fortemente
atreladas às atividades de inovação, embora seja sabido que para se considerar uma inovação,
ela deve ser implementada (OCDE, 2006). Bastando que esses resultados sejam implementados
no contexto de governo digital pelo estado de MT.
5.2

CONCLUSÕES
Situações extremas para a sociedade como a pandemia desencadeada pelo COVID-19

puderam demonstrar a fragilidade de diversos setores sociais e econômicos para a continuidade
de serviços, desencadeando um reflexo impactante na vida do cidadão/consumidor, que
precisou ficar recolhido em sua residência e seguir com sua vida da melhor maneira possível.
Mas ao mesmo tempo oportunizou aos provedores de serviços, em especial a administração
pública, a entenderem que a oferta de serviços digitais pode ser uma estratégia importante tanto
para o consumo dos serviços públicos pelo cidadão, facilitando sua vida e possibilitando acessos
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de forma mais simples e ágil, como também para o próprio governo que pode ter um melhor
desempenho em suas ações, mais economia na entrega de serviços e facilidade de operação
pelos agentes públicos de forma remota ou independente de local físico.
A alternativa consolidada neste estudo observou diversos fatores e impactos de inovação
numa área específica e pouco explorada pela administração pública. Um modelo novo de tratar
e ofertar o serviço público que exigiu analisar as diversas questões que orbitam a implantação
de soluções novas. Trabalhar na administração pública requer prudência e zelo, mas também
busca de evolução na sua forma de atuação, facilitando e melhorando a vida de todas as partes
interessadas. A entrega de mais serviços digitais exige uma área de negócio comprometida em
simplificar e desburocratizar os serviços públicos, assim como uma equipe de técnicos de
computação com olhar para as tecnologias mais avançadas para entrega de valor do serviço
público.
Um governo digital e efetivamente inteligente aproveita as oportunidades oferecidas
pela TIC para interagir e colaborar com os cidadãos e melhor entender suas necessidades,
fornecendo serviços de maneira mais criativa e atrativa.
Qualquer pessoa está sujeita a diversas escolhas no dia a dia. O SR pode desempenhar
um papel crucial no uso de dados a fim de tornar essas escolhas mais sugestivas, com maior
efetividade e realmente para um resultado baseado em melhores decisões que a máquina poderá
oferecer. Trabalhar com um imenso volume de dados requer mecanismos que possibilitam um
melhor tratamento sobre eles e que possam transformar dados brutos em informações de valor.
O sistema de recomendação pode ser uma solução eficiente para tratar a sobrecarga de
informações disponibilizadas ao cidadão. O mecanismo de pesquisa utilizado normalmente
pelos portais públicos precisa que os usuários tenham um destino específico e conheçam
efetivamente o que eles necessitam. É uma ação no sentido cidadão para a administração
pública. No entanto, o sistema de recomendação visa solucionar a situação em que os usuários
podem não ter ideia do que desejam naquele momento. Com base nos interesses e no
comportamento do usuário, o sistema de recomendação é capaz de fornecer itens ao usuário
automaticamente e muda o sentido da ação trazendo uma perspectiva da administração pública
para o cidadão. Por isso, o foco do experimento foi utilizar sistema de recomendação com
abordagem híbrida, tanto os baseados em filtragem de conteúdo para sugerir serviços para os
cidadãos que sejam similares aos serviços que estes já tenham acessado, quanto com os de
filtragem colaborativa, baseada na similaridade entre o que os cidadãos similares acessam.
Este trabalho propôs ainda aplicar as ferramentas de tratamento de dados utilizando
como parâmetros de entrada os dados provenientes da base de interações do acesso a serviços
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públicos pelo cidadão. Alguns fatores foram cruciais para a implantação do estudo, como a
observação de um aumento cada vez maior do armazenamento de dados do governo; uma
crescente sobrecarga de informação do governo para a sociedade; e a dificuldade de encontrar
o que cidadão precisa.
Pelos resultados alcançados infere-se que a proposta foi uma importante oportunidade
para inserir diversidade, novidade e consequente melhora na experiência do usuário, impedindo
a monotonia e previsibilidade do sistema de governo digital.
5.3

PERSPECTIVAS FUTURAS
Toda estruturação do estudo está atrelada a uma série de propostas para o Governo de

MT. Há oportunidade de implantação dessas propostas, pois está se discutindo cada vez mais
soluções e alternativas de melhorias da oferta de serviços públicos.
Em relação ao modelo de coleta de dados trabalhado, foi feito uma restrição para
validação do modelo, mas como foi possível observar pelos resultados dos experimentos que a
aplicação de um sistema de recomendação pode auxiliar o cidadão na escolha de um serviço
público, e embora os algoritmos e dados de entrada já sejam suficientes para um bom conjunto
de recomendações, o modelo pode ser evoluído para melhor refinar as recomendações ao
considerar:
a) Melhoria do modelo com coleta de dados implícitos do cidadão, por exemplo,
identificando sua navegação pelas plataformas digitais seu perfil baseado em seu
comportamento quando visualiza uma página por um tempo longo, favorita
páginas de serviços. São opções que o governo também poderia explorar
futuramente;
b) Melhoria do modelo com coleta de dados explícitos do cidadão, ao solicitar a
avaliação do serviço pelo cidadão, assim, o cidadão poderá indicar
espontaneamente uma avaliação ao serviço consumido;
c) Melhoria do modelo com dados fornecidos pelo cidadão, como por exemplo
informação de sexo, data de nascimento, município de residência. Na maioria
das plataformas virtuais esses dados são coletados no momento do cadastro.
Embora sejam dados que a administração pública já possui em seus vários
cadastros, seria mais adequado a imputação voluntária de dados após a
autorização do cidadão, assim como pode ainda aumentar a gama de dados
coletados atribuindo um formulário com mais opções como: indicação de
necessidade especial, evento de vida (casou-se, virou mãe, perdeu emprego etc.);
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d) Melhoria do modelo com dados coletados dos sistemas que a administração
pública possui, como por exemplo o vencimento de obrigações ou até mesmo
disponibilização de um direito que o perfil do cidadão se encaixa;
e) Melhoria do modelo com coleta de dados externos ao governo, como indicadores
da região onde reside o cidadão, ou outro indicador social que faça sentido ao
modelo. Essa observação sobre esses dados externos ao escopo do governo e do
cidadão, é um recurso importante para significativas recomendações.
Outro ponto importante seria futuramente realizar experiências a fim de determinar a
preferência do cidadão entre resultados de recomendação por meio de teste A/B, no qual
diferentes grupos de cidadãos sejam expostos a resultados diferentes tanto se aplicando aos
mecanismos de filtragens, quanto ao modelo de design de interface das recomendações, com o
propósito de conseguir obter resposta prática do usuário da plataforma.
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APÊNDICE A - PRIVACIDADE DE DADOS NO USO DE SISTEMAS DE
RECOMENDAÇÃO NO CONTEXTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Tipo do produto no apêndice:
Relatório de prospecção
Título do produto:
Privacidade de dados no uso de sistemas de recomendação no contexto da administração
pública
Data privacy in the use of recommendation systems in the context of public administration
Resumo:
Esta prospecção abordou o entendimento sobre os principais temas relacionados à
privacidade dos dados do cidadão na implementação de um modelo de filtragem dos dados
armazenados pela administração pública e futura recomendação de conteúdo personalizado
para o cidadão. Buscou-se analisar se o uso de dados pela administração pública a fim de
recomendar serviços públicos ao cidadão possui base legal e é perfeitamente possível de
realizar, e sob que condição, especialmente de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados.
Importante verificação para assegurar que a recomendação de ações personalizadas para o
cidadão não atente contra a privacidade e a proteção dos dados do cidadão. E para isso foram
relacionados diversos pontos dessa discussão.
Abstract:
This survey addressed the understanding of the main issues related to the privacy of citizen
data in the implementation of a model for filtering data stored by the public administration
and future recommendation of personalized content for the citizen. We sought to analyze
whether the use of data by the public administration to recommend public services to the
citizen has a legal basis and is perfectly possible to carry out, and under what condition,
especially in accordance with the General Data Protection Law. Important verification to
ensure that the recommendation of personalized actions for the citizen does not violate the
privacy and protection of the citizen's data. For that, several points of this discussion were
related.
Evidência do Produto:
Não se aplica, pois é de uso interno ao estudo.
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INTRODUÇÃO
Hoje vivemos a era da cibercultura, fortemente marcada pelas tecnologias digitais. O
mundo digital amplia o mundo real, em vez de competir com ele. Ao longo dos anos, cada vez
mais as aplicações tecnológicas são utilizadas para permitir maior interatividade entre as
pessoas, de forma mais intensa, profunda e focada (JIMENE, 2017).
A atual revolução dos dados não é impulsionada apenas pela crescente abundância de
informação, mas também por tecnologias fundamentais que alteram a forma como os dados são
coletados, armazenados, analisados e transformados.
A internet representa um avanço tecnológico que, indiscutivelmente, revolucionou a
vida em sociedade, notadamente por ter facilitado a comunicação entre as pessoas, permitindo
o acesso aos mais variados tipos de informação e a realização de negócios em geral (ARAÚJO,
2017).
O uso da internet deixa rastros no mundo virtual. Todos os dias, milhões de pessoas se
informam, se relacionam e compram na internet. Quando uma pessoa interage nas redes sociais,
acessa plataformas de jogos online, usa aplicativos, compra em uma loja virtual, lê notícias ou
se cadastra em um sistema, alguma empresa vai ter acesso aos dados.
Conversas sobre a privacidade dos dados geralmente focam na segurança e proteção
contra invasões de hackers, mas existem múltiplos usos dos dados feitos por empresas e
governos, que devem ser entendidas e avaliadas para gerar responsabilidade pelas informações
coletadas das pessoas (CUNHA, 2020).
Necessário reconhecer, no entanto, que o avanço tecnológico é um dos motivos pelos
quais o conceito do direito à privacidade é inconstante, porém líquido. Significando que tal
conceito de privacidade, atualmente, depende, fundamentalmente, do contexto em que está
inserido, bem como da percepção do indivíduo sobre os limites da exposição de sua vida privada
(CHAVES, 2017).
Quando se aborda o tratamento de dados pessoais, diversos fatores devem ser
considerados para entender a abrangência do assunto. Desde o acesso ao provedor de internet,
ao consumo de serviços na web, ao uso de senha de acesso, ao armazenamento dos dados, a
venda dessas informações, a portabilidade de dados, entre outros. Toda essa complexa rede de
relações e transações onde os dados do usuário/cidadão são utilizados, muitas regras,
legislações, comportamentos e tecnologia precisam ser entendidas e aplicadas, especialmente
na relação entre cidadão e governo, que possui uma abordagem diferenciada neste modelo.
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Muitos usuários de sistemas na internet não se atentam com o fornecimento de dados
para determinados provedores de serviços privados, mas quando se trata da administração
pública, uma série de dúvidas permeiam a mente do usuário quanto ao uso desse tipo de
informação, especialmente depois do ocorrido com as eleições americanas e também no Brasil.
A sociedade da informação não acabou com o direito à privacidade, que, por sua vez,
não é incompatível com as novas tecnologias. No entanto, é perceptível uma adaptação do
conceito de privacidade para que o direito à privacidade subsista mesmo em um contexto no
qual dados pessoais estão espalhados por equipamentos em qualquer lugar do mundo
(CHAVES, 2017).
Um dos estudos pioneiros sobre o direito à privacidade foi realizado em 1890, de autoria
de Samuel Warren e Louis Brandeis, acadêmicos da Universidade de Harvard. O artigo
intitulado “The Right to Privacy” relaciona o conceito do direito à privacidade a um direito do
indivíduo de estar só, mas, logo de início, estabelece limites a tal instituto jurídico (WARREN
e BRANDEIS, 1890).
Vivemos numa sociedade onde por um lado avança em questões tecnológicas a fim de
proporcionar serviços digitais cada vez mais revolucionários, mas por outro lado onde os
problemas morais, éticos, ambiciosos e monetários crescem na mesma proporção. Faz-se
necessário, portanto, uma infinidade de instrumentos legais para acompanhar esse duplo e
antagônico crescimento.
No Brasil, ocorreu a filiação aos sistemas de direito do Civil Law, que se fundamenta,
principalmente, em outorgar à lei como uma fonte imediata do ordenamento jurídico. Por
consequência, os problemas judiciais são resolvidos por meio da inclusão do caso a norma
constante da lei. Nesse sistema, o critério primordial de decisão funda-se nesta legalidade. Não
há um espectro muito grande para a discricionariedade do juiz. Deve-se pautar na legislação
existente. Neste sentido, Castro e Gonçalves (2017) explica: “tem um sistema jurídico
fundamentado em leis escritas e codificadas, que englobam de forma geral e genérica, os casos
particulares”. Percebe-se, deste modo, que a fonte imediata do Civil Law é a lei, e por isso
tantas são necessárias para, conforme Castro e Gonçalves (2017), tutelar de forma genérica e
abstrata os direitos dos quais os cidadãos são detentores.
Este estudo aborda o entendimento sobre os principais temas relacionados à privacidade
dos dados do cidadão na implementação de um modelo de filtragem dos dados armazenados
pela administração pública e futura recomendação de conteúdo personalizado para o cidadão,
sobre a forma de serviços públicos e notícias publicadas nos portais de governo.
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No entanto, a administração pública vive um grande dilema, de manter suas obrigações
de proteger os cidadãos de potenciais danos algorítmicos o que teoricamente conflita com o
propósito de aumentar sua própria eficiência. É um paradoxo de administrar algoritmos,
enquanto governa por algoritmos (KUZIEMSKI e MISURACA, 2020).
Kuziemski e Misuraca (2020) ainda lembram que embora os efeitos positivos das
grandes descobertas sejam possíveis por meio da adoção da IA em geral, e do aprendizado de
máquina em particular, são frequentemente enfatizados as consequências negativas e riscos
sobre as condições humanas exigem que o nível socioeconômico, impactos legais e éticos são
cuidadosamente tratados e previstos.
As pautas aqui discutidas tiveram importante influência e são resumos de artigos
publicados em DIREITO DIGITAL: COLETÂNEA DE ARTIGOS 20 ANOS DE OPICE
BLUM, BRUNO, ABRUSIO E VAINZOF ADVOGADOS ASSOCIADOS10 no ano de 2017
pelo renomado escritório de advocacia OPICE BLUM, BRUNO, ABRUSIO E VAINZOF
ADVOGADOS ASSOCIADOS, pioneiro em Direito Digital no Brasil.
INFORMAÇÃO
A informação, em qualquer um dos seus formatos, é o principal ativo das instituições,
públicas ou privadas. E, considerando o cenário globalizado em que vivemos, está cada vez
mais exposta a riscos de segurança. Informação e conhecimento são fatores determinantes para
a gestão governamental, e os órgãos e entidades da Administração Pública utilizam grande
volume de informações para promover de forma eficiente a prestação de serviço público ao
cidadão, bem como para a tomada de decisões estratégicas.
A Segurança da Informação e Comunicações compreende um conjunto de ações que
buscam proteger e preservar os ativos de informação, assegurando-lhes disponibilidade,
integridade, confidencialidade e autenticidade. Problemas decorrentes da falta desses atributos
nos ativos de informação levam à necessidade de desenvolver ações permanentes de segurança
nas organizações.
A informação pode ser considerada pública por determinação legal, judicial e para o uso
compartilhado voltado para o aperfeiçoamento de políticas públicas. Os dados também
assumem caráter público por dever de segurança, quando necessários à proteção da vida e em
outras situações descritas nas legislações.

10

https://28563dcd-7409-4c91-96aac236d9f0a871.usrfiles.com/ugd/28563d_94fa90e918a54c5abdc441b4c9492a02.pdf. (Acesso em
Setembro/2020)
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No entanto, é preciso uma atenção especial sobre a definição de dado pessoal para o
propósito deste estudo.
DADO PESSOAL
Conforme LIMA (2017), é importante destacar o artigo 13 do Decreto 8.771/2016
(BRASIL, 2016), que regulamentou o Marco Civil da Internet (BRASIL, 2014), onde aborda
diversas obrigações sobre segurança da informação, as quais precisam ser seguidas pelas
companhias que coletam, usam, armazenam e compartilham dados pessoais:
É importante entender o que deve ser considerado como “dado pessoal”. De acordo com
o Decreto que regulamentou o Marco Civil:
Art. 14 - Para os fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I – dado pessoal – dado relacionado à pessoa natural identificada ou identificável,
inclusive números identificativos, dados locacionais ou identificadores eletrônicos,
quando estes estiverem relacionados a uma pessoa.

Já a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (BRASIL, 2018), que está abordada e
detalhada em tópico mais avançado deste estudo, define:
Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:
I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção
religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso,
filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou
biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS
Neste tópico é feito um resumo da discussão trazida por Opice Blum e Abrusio (2017).
Existem diversos casos, em espacial na Internet, em que as exigências de fornecimento de dados
e informações pessoais para acesso aos produtos e serviços extrapolam a razoabilidade. Assim,
para operações saudáveis e conscientes, é imprescindível que os usuários verifiquem os riscos,
tratamentos e compartilhamentos que os dados pessoais podem estar sujeitos.
Destaca-se que há um tipo de medida preventiva indissociável a qualquer que seja o tipo
de aplicação tecnológica escolhida, que é a leitura dos termos e condições dos contratos de
serviços, bem como das políticas de proteção de dados adotadas pelos fornecedores, que muitas
vezes é negligenciada pelo usuário. Como aponta Doneda (2014):
“O tratamento de dados pessoais, em particular por processos automatizados, é, ao
mesmo tempo, uma atividade que apresenta riscos cada vez mais claros. Risco que se
concretiza na possibilidade de exposição e utilização indevida ou abusiva de dados
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pessoais; na eventualidade desses dados não serem corretos e representarem
erroneamente seu titular; na utilização por terceiros sem o conhecimento ou
autorização de seu titular; na eventualidade de eles serem utilizados para fins
discriminatórios, somente para citar algumas hipóteses concretas. Daí a necessidade
de mecanismos que possibilitem à pessoa deter conhecimento e controle sobre seus
próprios dados, que são, no fundo, expressão direta de sua própria personalidade.”

O uso de inteligência artificial em soluções busca fornecer informações com rapidez e
resolver pequenas tarefas, facilitando, agilizando e finalizando atividades que antes dependiam
exclusivamente da ação humana. Juridicamente falando, a principal reserva para adesão a
soluções de inteligência artificial é a incerteza com relação à segurança dos dados manipulados
pelos agentes inteligentes, com a consequente possibilidade de violação da privacidade.
Assim, a probabilidade real de obtenção indevida de dados pessoais ou quaisquer outras
informações que o indivíduo não deseja que sejam acessados por terceiros representa sério
obstáculo a ser driblado pelos desenvolvedores, por constituir considerável risco atentatório
contra o indevassável direito de privacidade. Nesse sentido, Leonardi (2011) ensina que:
“O atributo básico do direito à privacidade seria, portanto, a capacidade de o indivíduo
controlar a circulação de informações a seu respeito [...] a privacidade não é a simples
ausência de conhecimento alheio sobre fatos da vida privada do indivíduo, mas sim o
controle exercido sobre essas informações e esses dados pessoais. A privacidade [...]
não significa apenas o direito de ser deixado em paz, mas também o direito de
determinar quais atributos de si serão usados por outros”.

ASPECTOS DE PRIVACIDADE - DIREITOS HUMANOS
Neste tópico é feito um resumo da discussão trazida por Araújo (2017). Sendo
importante apontar inicialmente que a Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet), no artigo 2º,
inciso II, estabelece que a disciplina do uso da internet no Brasil também tem como fundamento
os direitos humanos.
O artigo 5º da Constituição Federal estabelece os direitos e deveres individuais e
coletivos. Especificamente no inciso X, a Constituição declara que são invioláveis a intimidade,
a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando-lhes o direito a indenização pelo
dano material ou moral decorrente de sua violação.
Para que não pairem dúvidas sobre a incidência desse direito também na internet, a Lei
12.965/14 (Marco Civil da Internet), no artigo 3º, inciso II, estabelece que a disciplina do uso
da internet no Brasil tem como princípio a proteção da privacidade.
Vale salientar que o direito à inviolabilidade da vida privada e da intimidade consiste
na faculdade que tem cada indivíduo de adotar mecanismos que evitem a intromissão de
estranhos na esfera de sua vida privada e familiar, de impedir o acesso a informações atinentes
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a assuntos privados da vida de cada um e, ainda, de impedir a divulgação de informações sobre
essa área da manifestação existencial do ser humano.
PRINCÍPIOS DE PRIVACIDADE NA INTERNET
Neste tópico é feito um resumo da discussão trazida por Chaves (2017). O Marco Civil
da Internet traz diversas disposições que tratam especificamente da privacidade do usuário da
rede mundial de computadores. De início, como um de seus princípios, o texto estabelece a
proteção à privacidade (art. 3º, II) e aos dados pessoais (art. 3º, III). Além disso, o Marco Civil
dispõe que cada agente é responsável por suas atividades no âmbito da Internet:
Art. 3 - A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:
[...]
II – proteção da privacidade;
III – proteção dos dados pessoais, na forma da lei.
VI – responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei.

A legislação estabelece regras específicas que dizem respeito à privacidade e que devem
ser seguidas pelos dois tipos de provedores classificados por essa lei: provedores de conexão,
que são aqueles que fornecem qualquer tipo de estrutura necessária para que, efetivamente, um
terminal seja habilitado para envio e recebimento de pacotes de dados por meio do protocolo
TCP/IP e provedores de aplicação, que são quaisquer outros prestadores de serviço que
ofereçam funcionalidades ou conteúdo acessível ao usuário de internet depois que ele estabelece
uma conexão, como é o caso da administração pública especialmente após o fenômeno da
transformação digital.
Com relação às normatizações que tratam da privacidade do usuário, o Marco Civil
prevê regras específicas para cada um dos provedores. Nesse sentido, à luz do artigo 14 da lei,
ao provedor de conexão é vedado guardar os registros de acesso a aplicações de internet.
Quanto à possibilidade de utilização e compartilhamento desses registros guardados, a
lei é clara em vinculá-la ao consentimento “livre, expresso e informado” do usuário (art. 7º,
VII).
Art. 7 - O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são
assegurados os seguintes direitos:
[...]
VII – não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de
conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre,
expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei.

Vale destacar que ainda não há consenso se os registros de acesso à aplicação devem ou
não ser considerados dados pessoais. Em BRASIL (2016), que regulamentou o Marco Civil da
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Internet, apresentou um conceito expansivo daquilo que se deve entender por dados pessoais,
conforme já apontado neste estudo, razão pela qual tais registros podem ser assim considerados
se, a depender de determinado contexto, forem capazes de identificar um usuário de internet.
O Marco Civil da Internet, em que pese não ser uma norma de proteção de dados,
regulamenta a questão do tratamento dos registros de aplicações, que são os elementos
principais da propaganda comportamental. À luz do artigo 14 da referida legislação, os
provedores de conexão são, em tese, impedidos de praticar essa modalidade publicitária, na
medida em que não podem guardar registros de acesso a aplicações.
Já os provedores de aplicações podem valer-se da propaganda comportamental. No
entanto, a licitude do tratamento dos registros de acesso a aplicações depende de um
consentimento livre, expresso e informado do usuário (artigo 7º, VII, do Marco Civil da
Internet), o que, na maioria dos casos, contraria a prática de mercado atualmente utilizada.
BASE LEGAL PARA PROTEÇÃO DE DADOS
Neste tópico é feito um resumo da discussão trazida por Lima (2017). No Brasil agora
temos uma lei geral sobre privacidade e proteção de dados (LGPD) (BRASIL, 2018), como já
existe na Europa, na Argentina, no México e em diversos países. O assunto também é tratado
de forma setorial (leis esparsas), iniciando pela Constituição Federal, passando por Código
Civil, Código de Defesa do Consumidor, Lei Geral de Telecomunicações, Lei de Acesso à
Informação, Lei do Cadastro Positivo e Marco Civil da Internet, entre outros diplomas legais,
conforme observar-se.
Primeiramente, a Constituição Federal (BRASIL, 1988) protege a vida privada,
a intimidade e a honra, no artigo 5º, inciso X, inclusive assegurando o direito a indenização
para o caso de violação:
Art. 5 - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindose aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação.

De modo semelhante, no artigo 5º, inciso XII, há disposição sobre o sigilo da
correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas:
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Art. 5 - [...]
XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de
dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou
instrução processual penal.

Ademais, no artigo 21 do Código Civil (BRASIL, 2002) há disposições de que
a vida da pessoa natural é inviolável:
Art. 21 - A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do
interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato
contrário a esta norma.

Ainda, o Marco Civil da Internet (BRASIL, 2014) traz diversas disposições
sobre o assunto, especialmente no seu artigo 7º, nos incisos VI a IX, o qual traz a necessidade
de consentimento livre, expresso e informado dos consumidores, antes dos procedimentos de
coleta, uso, armazenamento ou compartilhamento dos seus dados:
Art. 7 - O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são
assegurados os seguintes direitos: [...]
VI – informações claras e completas constantes dos contratos de prestação de serviços,
com detalhamento sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos registros
de acesso a aplicações de internet, bem como sobre práticas de gerenciamento da rede
que possam afetar sua qualidade;
VII – não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de
conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre,
expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei;
VIII – informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento
e proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades
que:
a) justifiquem sua coleta;
b) não sejam vedadas pela legislação; e
c) estejam especificadas nos contratos de prestação
de serviços ou em termos de uso de aplicações
de internet;
IX – consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados
pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais.

O assunto privacidade e proteção de dados é tão complexo e extenso na legislação
nacional que ainda se destacam outros instrumentos abordando o tema como retratado no
Quadro 1.
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Quadro 1 - Outras legislações que abordam a privacidade dos dados
Codinome
LEI DO CADASTRO
POSITIVO

Instrumento
LEI Nº 12.414, DE 9
DE JUNHO DE
2011.

DECRETO Nº 9.936,
DE 24 DE JULHO
DE 2019

LPI

LEI GERAL DE
TELECOMUNICAÇÕES

LEI Nº 9.279, DE 14
DE MAIO DE 1996.
DECRETO Nº 7.962,
DE 15 DE MARÇO
DE 2013
LEI
COMPLEMENTAR
Nº 105, DE 10 DE
JANEIRO DE 2001
LEI Nº 9.472, DE 16
DE JULHO DE 1997.

REGULAMENTO
SCM/ANATEL

Resolução nº 614, de
28 de maio de 2013

LEI DE INVASÃO DE
DISPOSITIVO

LEI Nº 12.737, DE
30 DE NOVEMBRO
DE 2012

E-COMMERCE

SIGILO BANCÁRIO

Finalidade
Disciplina a formação e consulta a bancos de dados
com informações de adimplemento, de pessoas naturais
ou de pessoas jurídicas, para formação de histórico de
crédito. Esta Lei disciplina a formação e consulta a
bancos de dados com informações de adimplemento, de
pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para
formação de histórico de crédito, sem prejuízo do
disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
Regulamenta a Lei nº 12.414, de 9 de junho de 2011,
que disciplina a formação e a consulta a bancos de
dados com informações de adimplemento, de pessoas
naturais ou de pessoas jurídicas, para formação de
histórico de crédito.
Regula direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial
Regulamenta a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
para dispor sobre a contratação no comércio
eletrônico
Dispõe sobre o sigilo das operações de instituições
financeiras e dá outras providências. As instituições
financeiras conservarão sigilo em suas operações
ativas e passivas e serviços prestados.
Dispõe sobre a organização dos serviços de
telecomunicações, a criação e funcionamento de um
órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos
termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995.
Objetiva organizar a exploração dos serviços de
telecomunicações. Essa organização inclui, entre
outros aspectos, o disciplinamento e a fiscalização da
execução, comercialização e uso dos serviços e da
implantação e funcionamento de redes de
telecomunicações, bem como da utilização dos
recursos de órbita e espectro de radiofrequências.
Aprova o Regulamento do Serviço de Comunicação
Multimídia e altera os Anexos I e III do Regulamento
de Cobrança de Preço Público pelo Direito de
Exploração de Serviços de Telecomunicações e pelo
Direito de Exploração de Satélite, que objetiva
disciplinar as condições de prestação e fruição do
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM).
Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos
informáticos; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal; e dá outras
providências.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
No entanto, a atual base legal e mais específica é a Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD) disposta em BRASIL (2018).
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LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD
As regras sobre o que governo e setor privado poderiam fazer com as informações dos
usuários, bem como os direitos dos cidadãos sobre seus próprios dados, estavam dispersas em
regulações de áreas diferentes, como as legislações abordadas anteriormente. A LGPD
(BRASIL, 2018) carrega o termo "geral" no nome não por acaso. A atual lei centraliza essas
regras, dá ao cidadão controle sobre seus próprios dados e vai além, indicando os princípios de
privacidade e proteção de dados que devem guiar toda atividade que envolve a coleta ou o uso
de dados pessoais no Brasil, como o da finalidade (só pode usar o dado para o propósito que foi
previamente informado por quem coletou) e o da transparência (tudo o que acontece com o
dado é informado e fica acessível ao titular). Sendo assim, toda empresa ou órgão público que
conta com um banco de dados com informações sobre uma pessoa (nome, endereço de e-mail,
número do CPF, data de nascimento, o que for) terá de se adequar ao que a LGPD. Quem
abusar, fica sujeito a ser investigado e punido pela autoridade nacional.
Antes mesmo de entrar em vigor os impactos da LGPD começam a ter reflexos
previamente, enquanto os cidadãos e as empresas precisaram se adequar aos requisitos
previstos.
Dois importantes pontos da lei são: o consentimento, que define que qualquer dado
pessoal precisa da autorização do titular para tratamento para determinada finalidade e o
interesse legítimo para a captura de dados pessoais, que define o motivo para uma instituição
capturar esses dados.
Importante destacar que enquanto a LGPD busca assegurar a privacidade dos dados
pessoais, a Lei de Acesso à Informação (BRASIL, 2011) procura garantir o acesso à
informação. Ambas buscam resguardar a informação pessoal e possuem diretrizes voltadas ao
tratamento de dados pessoais pautados nos princípios de segurança da informação.
LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LAI)
A LAI (BRASIL, 2011) regulamenta o direito constitucional de acesso às informações
públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que
possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o
recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades. Ela traz procedimentos para a
garantia do acesso à informação e para a classificação de informações sob restrição de acesso,
observados grau e prazo de sigilo. No estado de Mato Grosso, foram ainda regulamentados os
seguintes instrumentos:
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DECRETO 1.973/2013
Regulamenta a Lei de Acesso à Informação Federal no âmbito do Poder Executivo
Estadual
http://www.seplan.mt.gov.br/documents/363424/10965015/Decreto+1973_2013++Regulamenta+a+LAI+Federal.pdf/48f46382-8751-bc08-d060-9acf06c30b79
INSTRUÇÃO NORMATIVA CGE/SEPLAN/SEGES Nº 001/2017
Estabelece os procedimentos para a Classificação da Informação de acordo com o art.
36 do Decreto Nº 1.973 que regulamentou a aplicação da LAI no âmbito do Poder
Executivo Estadual - Classificação da Informação.
http://www.seplan.mt.gov.br/documents/363424/10965015/IN+001_2017++Classifica%C3%A7%C3%A3o+da+Informa%C3%A7%C3%A3o.pdf/7ff79af6ad91-5631-5661-0bad3a822831
CARTILHA DE ACESSO A INFORMAÇÃO - MT
http://www.mti.mt.gov.br/documents/2458894/2891747/Cartilha_Acesso_Informaca
o.pdf/75ea270e-5eff-4b30-af31-aba3ec811bc9
RESOLUÇÃO Nº 008/2010 - ACESSO À INFORMAÇÃO
Este documento contém princípios que devem ser observados por todas as entidades
governamentais e seus agentes públicos e prestadores de serviço, de forma a garantir
o efetivo controle dos usuários com privilégios de acesso às informações e às bases
de dados disponibilizadas nos sistemas informatizados geridos pela Administração
Pública do Poder Executivo Estadual.
http://www.seplan.mt.gov.br/documents/363424/3978971/acesso_informacao.pdf/e8
7935b7-1000-4a4a-a904-1f918e793b64

Importante destacar que a LAI se formalizou como diretriz para a Administração
Pública a publicidade das informações como preceito geral e do sigilo como exceção. Assim,
os curadores dos dados também devem ativamente classificar as informações que produzem ou
custodiam, de modo a acelerar a disponibilização dos dados públicos ou de restringi-los nos
termos da lei.
USO DE DADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Neste tópico é feito um resumo da discussão trazida por Rosso (2019). Discutir o efeito
exercido pela LGPD no setor público se reveste de essencialidade visto que se trata de um
regulamento que visa a proteção de um novo direito fundamental e que ao Estado, nas figuras
da administração direta ou indireta, reserva tratamento diferenciado, permitindo-lhe alguns
tratamentos não permitidos ao ente privado. Outro fator que merece atenção a existência da lei
de acesso à informação (LAI) com a qual a LGPD deve necessariamente estar alinhada para
que sejam aplicadas de forma integrada. A LGPD dedica um capítulo com nove artigos
(Capítulo IV) exclusivamente para abordar o tema “Tratamento de Dados Pessoais pelo Setor
Público” e indica que a integração com a LAI é necessária ao fazer referência expressa em seu
artigo 23.
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O poder público (executivo, legislativo, judiciário) em todas as esferas administrativas
é responsável por uma imensa quantidade de dados dos cidadãos brasileiros. Não faria sentido
produzir uma legislação de proteção de dados pessoais que não se aplicasse ao setor público. A
lei buscou não fazer distinção ao tratamento de dados realizado pelo setor público e privado,
mas previu algumas situações específicas pela natureza da atividade do poder público, onde se
destacam: Dispensa de consentimento em alguns casos; Aumento dos mecanismos de
transparência; e limitações para a transferência e/ou compartilhamento de dados entre o poder
público e o setor privado. (MIELLI, 2019).
Dentre todos os concentradores de dados pessoais a administração pública se sobressai,
afinal de contas é ela quem gerencia diversos dados sobre a vida da população: como o acesso
à saúde, eventuais processos judiciais colecionados durante a vida, dados educacionais,
financeiros, dados trabalhistas do cidadão entre outros. Além disso, o Estado é também um
grande empregador, são milhares de pessoas que dedicam sua força de trabalho para os entes
municipais, estaduais e federais da Administração Direta e Indireta. E ainda o governo é
também o maior acionista de grandes empresas de tecnologia, como o caso da Empresa Matogrossense de Tecnologia da Informação (MTI), no Governo do Estado de Mato Grosso, que a
pedido dele operam muitos dados de diversas áreas de negócio. Ou seja, deixar o setor público
fora do alcance da LGPD seria uma afronta aos direitos fundamentais.
O governo tem se tornado cada vez mais digital, basta uma rápida pesquisa nos
repositórios das lojas de aplicativos para encontrar os mais variados aplicativos voltados ao
acesso a sistemas gerenciados por governos, como o intuito de adotar gradativamente o uso de
aplicações de internet como estratégia para se aproximar de cidadãos e facilitar o acesso à
informação e a prestação de determinados serviços.
O artigo 4º é de suma importância no que toca ao tratamento de dados realizado pela
Administração Pública, especialmente no que diz respeito ao seu inciso III, visto que afasta a
incidência da LGPD quando o tratamento de dados pessoais for realizado para fins exclusivos
de:
a) Segurança pública;
b) Defesa nacional;
c) Segurança do Estado; ou
d) Atividades de investigação e repressão de infrações penais.

O principal requisito permissivo para o tratamento de dados pessoais pela
Administração Pública é o que está presente no artigo 7º, inciso III:
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Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes
hipóteses:
III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados
necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou
respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as
disposições do Capítulo IV desta lei;

Execução de políticas públicas é a principal justificativa para que o setor público possa
realizar qualquer tipo de tratamento de dado, possibilitando o uso dos dados pessoais pelo setor
público, uma vez que é inerente à sua própria natureza a consecução de políticas públicas.
Esse requisito está intimamente ligado a outros dois previstos no artigo 23 “atendimento
de sua finalidade pública, na persecução do interesse público” e “com o objetivo de executar as
competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público”. Tal previsão encontra
guarida no princípio da supremacia do interesse público que é princípio constitucionalmente
previsto.
O inciso III do artigo 23, por sua vez, exige que seja indicado um encarregado que nos
termos da própria lei deverá conhecer do tratamento de dados realizados, bem como comunicarse com titulares de dados e com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados entre outras
atribuições.
Ainda que atendendo requisito de execução da finalidade pública a administração
pública recebe da LGPD algumas atribuições que devem ser cumpridas quando do tratamento
de dados pessoais, estes requisitos, estabelecidos especificamente para o setor público estão
previstos nos incisos do artigo 23:

I - Sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências,
realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas
sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a
execução dessas atividades [...]

Assim, o Estado não se exime de informar quando está realizando tratamento dos dados
por meio de informações claras e atualizadas - atendendo ao princípio da transparência:

Art. 6º, VI - garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente
acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento;
sobre a previsão legal que embasa/justifica tal tratamento;
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As sanções administrativas a que se submetem os entes públicos são de certa forma mais
brandas daquelas a que se submetem os entes privados e estão estabelecidas no §3º do artigo
52, sendo elas:
I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;
IV - publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua
ocorrência;
V - bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização;
VI - eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;

Embora não se tenha a punição de multa para entes públicos, sanções como o bloqueio
dos dados pessoais podem causar grande impacto na atuação pública e mais uma vez é mister
ressaltar que as empresas públicas e sociedades de economia mista que atuem em regime de
concorrência conforme a determinação constitucional se submetem também a sanção
pecuniária. No entanto o legislador optou por deixar explícito que além da LGPD o setor
público se submete a outros ditames legais, quais sejam, a lei de Improbidade Administrativa,
o Estatuto do Servidor Público e a Lei de Acesso à Informação.
TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS
Os dados pessoais permitem a elaboração de perfis dos usuários a partir de algoritmos,
que podem aprender padrões de comportamento e influenciar as escolhas dos usuários. Os
dados que um usuário gera podem ser úteis para poder direcionar melhor campanhas
publicitárias, realizar estudos estatísticos, monitorar hábitos de consumo, desenhar melhores
produtos, e especialmente servir como um suporte ao cidadão no acesso a serviços públicos.
O uso da tecnologia de inteligência artificial na administração pública pode ajudar a
desenvolver políticas pública num escopo mais pragmático, podendo trabalhar com grandes
volumes de dados sobre a necessidade da população. A partir da análise de informações do
cidadão, um modelo estruturado, controlado e ético pode predizer futuras necessidades ou
recomendações de serviços e informações governamentais ao cidadão. A mineração de um
grande volume de dados criou o mercado do Big Data, no qual empresas levantam dados de
diversas fontes que podem ser úteis para um determinado objetivo estratégico. Usando sistemas,
elas podem garimpar informações e realizar análises.
Mas considerando o valor desses dados, devemos ter atenção à sua regulação e ao
impacto desta tecnologia na sociedade. As informações dos cidadãos não podem ser registradas
e usadas para além daquilo que foi autorizado inicialmente ou que legalmente seja permitido.
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Dispositivos de IOT (Internet das Coisas), como sensores capazes de obter informações
sobre temperatura, umidade do ar, radiação, tráfego, índice de poluição, pressão atmosférica,
volume de ruídos, dentre outros, obtêm dados a todo momento, porém, como não se trata de
dados pessoais, o agente público não estaria sujeito às obrigações legais de proteção de dados.
No entanto, apesar do consentimento não ser obrigatório, a coleta desses dados deve ser
feita estritamente para prestação e melhoria daquele serviço especificamente. Outros usos e
outras finalidades estão vedados, exceto se houver consentimento. Nesse sentido, os dados não
podem ser cedidos para entidades privadas, nem podem ser enviados para outros órgãos
públicos que prestam outros serviços diferentes daquele para os quais os dados foram coletados.
A exceção a essa regra só seria admissível em casos de ordem judicial.
CONCLUSÃO
Observa-se que, com o desenvolvimento de novas ferramentas tecnológicas, as soluções
jurídicas também estão evoluindo, contemplando essas inovações, bem como trazendo
respostas efetivas a fim de mitigar riscos jurídicos. Trata-se de tarefa árdua e que exige atenção
constante dos responsáveis por essa disciplina dentro das instituições.
A natureza da administração pública que tem a finalidade a execução de políticas
públicas, proporciona um escopo bem amplo e que consegue justificar grande parte das
operações que envolvem dados pessoais realizadas pelo setor público e este é um fator
fundamental a ser considerado quando soluções forem geradas com este propósito. Identificar
qual finalidade pública será atendida também servirá para separar as situações em que os entes
públicos que atuam em regime de concorrência no mercado, como é o caso das estatais, que
deverão atender aos requisitos de tratamento de dados das legislações vigentes.
Para o foco que se pretende trabalhar na dissertação, que é o uso de dados pela
administração pública a fim de recomendar serviços públicos ao cidadão, nota-se que possui
base legal e é perfeitamente possível de realizar, desde que os critérios sejam cumpridos de
acordo com a LGPD. E neste caso, recomendar ações personalizadas para o cidadão não vai
contra a privacidade e proteção dos dados, quando é feita diretamente para o cidadão e não há
divulgação sobre os dados, pois a identificação do cidadão deve estar atrelada a uma plataforma
exclusiva e de acesso individual.
Enfim, é possível realizar ações em benefício da população, atendendo aos requisitos
legais e respeitando a privacidade do cidadão. Basta um esforço de adequação em processos,
ferramentas e capacitação das pessoas envolvidas para entender o modelo que deve ser
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proposto. E a LGPD é uma enorme oportunidade para que as novas tecnologias e serviços
possam evoluir com responsabilidade.
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APÊNDICE B - GOVERNANÇA DE DADOS PARA SISTEMAS
RECOMENDAÇÃO NO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DE

Tipo do produto no apêndice:
Relatório de prospecção
Título do produto:
Governança de dados para sistemas de recomendação no governo do Estado de Mato Grosso
Data governance for recommendation systems in the state of Mato Grosso
Resumo:
Este relatório trata sobre uma avaliação e proposta de governança de dados pelo Governo de
MT para utilização em sistemas de recomendação. A governança sobre os dados pode ser o
grande fator de mudança em todo o cenário de oferta de melhores serviços à população. Não
se tratava apenas do desenvolvimento dos dados, mas sim de um ciclo que se inicia com um
planejamento, controle, discussão e uma arquitetura organizacional para trabalhar com os
dados do Governo do Estado de Mato Grosso, no entanto o foco deve ser no cidadão, que
não precisa entender essa complexidade da administração pública ao tratar esses dados e
disponibilizar serviços.
Abstract:
This report deals with an assessment and proposed data governance by the Government of
MT for use in recommendation systems. Governance over data can be a major factor in
changing the whole scenario of offering better services to the population. It was not just
about data development, but a cycle that starts with planning, control, discussion, and an
organizational architecture to work with data from the Government of the State of Mato
Grosso, however the focus should be on the citizen, that you do not need to understand this
complexity of public administration when handling this data and providing services.
Evidência do Produto:
Não se aplica, pois foi de uso interno para o estudo.
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INTRODUÇÃO
A GOVERNANÇA DE DADOS
Tudo se resume a dados na gestão pública. Se analisarmos de forma lógica, a principal
moeda de trabalho da administração pública é o dado sob sua custódia. Um registro civil, o
veículo gerenciado, um imposto pago, um atendimento de saúde realizado, um aluno
matriculado, um orçamento gerenciado, enfim, tudo será um dado armazenada sob diversas
maneiras, ou de forma digital ou não digital como um documento impresso, ou preenchido
manualmente. Por isso a Lei Geral de Proteção de Dados, destacada em BRASIL (2018), é bem
criteriosa ao definir as diferentes abordagens na classificação de um dado.
Os serviços públicos nada mais são que alternativas e opções para melhor tratamento,
apuração e disponibilização desses dados armazenados e sob a tutela da administração pública.
O dado é um nível mais basilar de todo serviço público. Por isso hoje é um assunto tão discutido,
não somente sobre questões de privacidade e segurança, mas de curadoria desses dados, que
define todo ciclo de vida dos dados numa organização pública ou privada. Nesse sentido, a
governança sobre os dados pode ser o grande fator de mudança em todo cenário de oferta de
melhores serviços à população.
Uma definição simples de governança de dados, segundo Ladley (2012) “é a
organização e implementação de políticas, procedimentos, estrutura, papéis e responsabilidades
que delineiam e reforçam regras de comprometimento, direitos decisórios e prestação de contas
para garantir o gerenciamento apropriado dos ativos de dados”.
Segundo Cupoli et al. (2012) que trata sobre o framework DAMA-DMBOK para boas
práticas de gestão de dados, governança de dados é o exercício de autoridade, controle,
planejamento, monitoramento, disponibilidade, segurança e execução dos ativos de dados e seu
respectivo consumo. Ou seja, é uma estrutura para coordenar, orientar e definir regras para
criação, reuso e consumo dos dados numa organização.
Tomando como exemplo o uso de plataforma em nuvem pública pela administração
pública, quando uma área técnica é questionada sobre a possibilidade do consumo desse
serviço, uma resposta simples é que tecnicamente a maioria dos dados/sistemas poderiam ser
trabalhados em nuvem. Duas importantes situações são consideradas como barreira para esse
avanço, conforme também apontado por Gleeson e Walden (2016). Primeiramente é o modelo
de negócio que os provedores de serviços adotam, especialmente as multinacionais, onde ainda
não há uma padronização nesse formato e algumas abordagens de bilhetagem do serviço tornam
o custo muito elevado, o que dificulta muito a tomada de decisão, principalmente no ambiente
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da administração pública. Mas é uma situação que está evoluindo e tornando mais viável o
acesso a essas plataformas. O segundo ponto, que pode ser considerado o mais crítico, trata-se
de governança dos dados, que conforme já apontado aborda desde o planejamento até a
segurança dos dados. Gleeson e Walden (2016) ainda apontam que os órgãos públicos são
sujeitos às obrigações de governança de dados que os distinguem de outros usuários da nuvem
e pode ter um impacto no processo de tomada de decisão para sua a adoção, pois convivem com
a dicotomia, onde de um lado existem leis de liberdade de informação que tornam os dados do
setor público "abertos" ou 'acessível', enquanto de outro lado estes devem cumprir obrigações
fundamentais para proteger dados que podem impactar a segurança.
Kuziemski e Misuraca (2020) discutem os efeitos específicos dos sistemas
automatizados de apoio à decisão em serviços públicos e as expectativas crescentes de que os
governos possam desempenhar um papel mais predominante na sociedade digital e garantir que
o potencial da tecnologia seja aproveitado, enquanto os efeitos negativos sejam controlados e
possivelmente evitado. Ainda segundo Kuziemski e Misuraca (2020), essa discussão ganhou
força na atual crise do COVID-19 onde a inteligência artificial e a estrutura regulatória dos
ecossistemas de dados se tornaram questões políticas cruciais à medida que mais e mais
inovações são baseadas em coletas de dados em grande escala de dispositivos digitais e a
acessibilidade em tempo real de informações e serviços, contatos e relacionamentos entre as
instituições e os cidadãos pode fortalecer a democracia e a confiança nos sistemas de
governança.
Para a área privada a maximização do lucro é o grande foco das ações, especialmente
relacionadas a investimentos em tecnologia, inovação, processos e metodologias que tornarão
a gestão mais ágil, otimizada e lucrativa. Para a administração pública a expectativa de lucro é
muito diferente, pois trata de entregar serviços públicos adequados para o cidadão. Uma venda
ou uma transação não realizada por uma empresa privada é possível de ser medida e avaliada
essa perda para o negócio. Por outro lado, qual o impacto de um cidadão que não foi bem
atendido pela administração pública? Quanto um governo perdeu por não ter conseguido
atender a expectativa de uso de serviço por um cidadão? Qual o prejuízo de não ter a gestão
adequada dos dados não evitando redundância, pontos de vulnerabilidade, falta de
compartilhamento, baixa capacidade de uma gestão baseada em dados?
A discussão deste estudo busca utilizar dados das interações do cidadão com os serviços
públicos (e futuramente, conforme trabalhos futuros, outros tipos de dados) para ajudar o
cidadão a encontrar outros serviços similares, ou serviços mais adequados para sua necessidade
ou ainda oportunidades para que ele possa exercer seus direitos, bem como seus deveres com a

194

administração pública. O propósito é de combater a sobrecarga de informações com o uso de
solução de aprendizado de máquina, baseado em sistemas de recomendação, e propor uma
alternativa de filtragem de conteúdo, sem se limitar a tal, e facilitar o acesso aos serviços
públicos disponibilizados.
Durante o desenvolvimento do trabalho foi possível identificar dificuldades de se
trabalhar com o pequeno universo dos dados atrelados ao experimento. Não se trata apenas de
desenvolvimento dos dados, mas desde um planejamento, controle, discussão e uma arquitetura
organizacional para trabalhar com os dados do Governo do Estado de Mato Grosso, que possui
diversos órgãos, empresas, autarquias que tratam os dados, no entanto o foco deve ser no
cidadão, que não precisa entender essa complexidade da administração pública ao tratar esses
dados e disponibilizar serviços.
O CICLO DE VIDA DE DADOS
Observa-se que os dados possuem um ciclo de vida que pode variar dentro de cada
contexto em que eles são trabalhados. Mas fica evidente um fluxo de controle sobre os dados
com etapas bem claras que fortalecem o discurso da necessidade de uma boa governança.
Podemos visualizar na Figura 1, as etapas com que os dados são tratados, segundo BRASIL
(2018).
Figura 1 – Ciclo de vida dos dados

Fonte: BRASIL (2018)
Também em Lóscio et al. (2020), a visão de ciclo de dados na web, conforme a Figura
2.
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Figura 2 – Ciclo de dados na web

Fonte: Lóscio et al. (20200

E o Ciclo de Vida dos Dados para Ciência da Informação – (CVD-CI) definido por
Sant’Ana (2016), conforme a Figura 3:
Figura 3 – Ciclo de vida dos dados para ciência da informação

Fonte: Sant’Ana (2016)
ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DE DADOS NO GOVERNO
Um importante desafio relacionado à governança de dados é que o fluxo de controle dos
dados normalmente não segue o modelo da estrutura organizacional de um governo, e essa
incompatibilidade pode resultar em silos de dados, duplicações, responsabilidades pouco claras
e falta de controle de dados ao longo de todo o seu ciclo de vida. É um caso muito comum na
administração pública onde os processos normalmente atravessam os limites entre as unidades,
tendo que tratar dados originados em vários órgãos, inclusive de outro poder ou esfera
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governamental (JANSSEN et al., 2020). Uma área muito impactada é a de segurança da
informação, onde um modelo baseado em estrutura organizacional pode facilmente resultar em
itens de dados acessíveis a pessoas não autorizadas ou dados não acessíveis a pessoas que
deveriam ter acesso para tornar o serviço público mais ágil.
Muitas instituições desenvolvem mecanismo de controle para fazer a gestão do
conhecimento, gestão da informação, mas se esquecem da matéria bruta de todo cenário que
são os dados. A base de toda gestão corporativa está atrelada aos dados que sustentam todo
negócio do governo.
No contexto público, a maneira que os dados são gerenciados pode influenciar a
agilidade, a produtividade, os custos e o tempo necessários para atender às solicitações dos
cidadãos, e desempenham uma fundamental função na prestação de contas com a população.
No governo do Estado de Mato Grosso, no quesito gestão da informação, há
institucionalmente definido a responsabilidade para a Secretaria de Planejamento e Gestão do
Estado de Mato Grosso (SEPLAG-MT), por meio de MATO GROSSO (2019), que “Dispõe
sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual e dá outras providências”,
onde no Art. 24 destaca:
Art.24
[...]
VI - gerir os sistemas centrais de informações e tecnologia da informação;
[...]

Embora essa lei tenha revogado a Lei Complementar 566/2015, o Decreto Nº 1.300, de
12 de dezembro de 2017 (MATO GROSSO, 2017), que regulamenta o inciso I do art. 33 da Lei
Complementar nº 566, de 20 de maio de 2015, que dispõe sobre a organização administrativa
do Poder Executivo Estadual, instituindo o Sistema Estadual de Informação do Estado de Mato
Grosso e dá outras providências, ainda está em vigor. E ele detalha o funcionamento da gestão
da informação no Governo de MT:
Art. 1º Fica instituído o Sistema Estadual de Informação do Estado de Mato Grosso
(SEI) sob a Gestão da Secretaria de Estado de Planejamento de Mato Grosso SEPLAN/MT, que será responsável por gerir o conjunto das informações produzidas
ou tuteladas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.
Art. 2º O SEI tem como objetivo potencializar o uso da informação através do
processo de organização do ambiente informacional, conferindo transparência e
acessibilidade às ações de governo, e subsidiando o Gestor Público na tomada de
decisão no âmbito da Administração Pública, com vistas a melhoria da prestação dos
serviços públicos.
Art. 4º Integram o SEI:
I - Unidade Central - a Secretaria de Estado de Planejamento -SEPLAN;
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II - Unidades Setoriais - os demais órgãos/entidades integrantes da estrutura da
Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Mato
Grosso.
Art. 5º Compete à SEPLAN no âmbito do SEI:
I - estabelecer, avaliar e monitorar as políticas e diretrizes relacionadas à gestão da
informação no Poder Executivo do Estado de Mato Grosso;
II - emitir normas em consonância com o órgão central de tecnologia da informação
do Poder Executivo Estadual.
III - gerir a informação em suas etapas de prospecção, identificação, classificação,
processamento, armazenamento, descarte e disseminação em meio físico e digital,
com a finalidade de:
a) planejar, implementar e controlar processos, recursos, métodos e ferramentas para
prover dados de suporte integrado à decisão;
b) planejar, implementar e controlar atividades de elaboração e manutenção de dados
mestre e de referência;
c) planejar e desenvolver procedimentos e políticas para prover a segurança da
informação;
d) planejar, implementar e controlar atividades para permitir o fácil acesso a
metadados integrados;
e) planejar e implementar atividades que aplicam técnicas de gestão da qualidade de
dados para medir, avaliar, otimizar e garantir dados adequados para o uso;
f) planejar, implementar e controlar atividades para armazenar, proteger, e permitir
acesso a dados dentro de arquivos eletrônicos e registros físicos (textos, gráficos,
imagens, áudio e vídeo);
g) definir dados necessários da organização e sua arquitetura a fim de atingir as
necessidades informacionais.
IV - assegurar a publicidade das informações sob sua responsabilidade, excetuandose aquelas protegidas por sigilo nos termos da legislação vigente;
V - promover capacitação às equipes de gestão da informação dos órgãos e entidades.
Art. 6º As unidades setoriais têm as seguintes responsabilidades:
I - realizar a gestão das ações nas áreas de informação em seus respectivos órgãos,
observadas as disposições normativas e os direcionamentos técnicos definidos pela
unidade central permanente;
II - fornecer à SEPLAN as informações solicitadas e disponíveis nos sistemas
computacionais ou qualquer outro meio, salvo, se estiverem no rol das informações
classificadas quanto ao sigilo;
III - manter atualizado o catálogo de sistemas de informação e suas respectivas
documentações;
IV - manter atualizados os metadados de dados e informações;
V - obter parecer técnico da SEPLAN antes de iniciar a execução de novos projetos
relacionados à base de dados;
VI - promover a classificação da informação conforme os normativos vigentes;
VII - validar e homologar, quando demandados, os dados e metadados
disponibilizados à SEPLAN;
VIII - indicar os responsáveis pelas bases de dados e áreas de negócio para
interlocução com a SEPLAN.

OBS: No ano de 2015, a Secretaria de Gestão (SEGES) e
Secretaria de Planejamento (SEPLAN) eram órgãos diferentes, conforme
Lei Complementar 566/2015. Em 2019 esses órgãos foram unificados na
Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), conforme Lei
Complementar 612/2019.
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No âmbito da SEPLAG, a atribuição de governança de dados está alocada na
Coordenadoria de Gestão da Informação, vinculado a Superintendência de Governança da
Informação e de Tecnologia, que por sua vez está ligada ao Gabinete do Secretário Adjunto de
Planejamento e Gestão de Políticas Públicas, conforme aponta o regimento interno do órgão:
Art. 55 A Coordenadoria de Gestão da Informação tem como missão coordenar a
gestão da informação do Poder Executivo Estadual, subsidiando a gestão de políticas
públicas e a tomada de decisões, competindo-lhe:
I - propor e disseminar políticas e diretrizes de governança de dados no âmbito do
SEITI;

No entanto entende-se que pouca ação efetiva é possível de ser realizada pela
dificuldade técnica e prática de operacionalizar todo ciclo de vida da informação. Há um
limitador que definitivamente reduz a possibilidade de um tratamento mais apurado sobre as
informações que é a governança sobre esses dados.
Naturalmente é sabido que há um receio natural dos gestores responsáveis pelas áreas
de negócio do governo em ceder informação, em autorizar o uso de dados, em preparar dados
para acesso aberto. Isso, além de uma questão de legalidade e de falta de classificação adequada
de toda informação no governo, está relacionada ao próprio corpo da estrutura organizacional
restringir o acesso aos dados de seu negócio à uma outra unidade que poderia tratar esse dado
para sua realidade. Existem dados superprotegidos e poucas oportunidades existem de uso pela
população.
Esses questionamentos, dúvidas, receios muitas vezes podem ser tratados com uma
adequada governança dos dados. É uma disciplina transversal ao governo e que requer um
esforço para a curadoria dos dados.
BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA DOS DADOS
Barata e Prado (2015) retratam de forma ampla diversos frameworks de governança de
dados, os quais podemos citar o Dama Dmbok, que teve sua primeira versão lançada em 2009
e a segunda no ano de 2014, e que estrutura o processo de gerenciamento de dados por meio de
funções e atividades e está distribuído em onze áreas de conhecimento, conforme a Figura 4.
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Figura 4 – Áreas de conhecimento do DAMA DMBOK
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Fonte: Traduzido de Cupoli et al. (2012)
O framework DataFlux consiste em um modelo para análise da maturidade da GD das
organizações, auxiliando-as a entender o nível de gerenciamento de dados atual e proporcionar
um caminho para o crescimento no futuro. O framework de Governança Big Data foi elaborado
pela IBM e possui três dimensões para a governança da Big Data. O framework EIM (Enterprise
Information Management) que foi elaborado pela Gartner e possui foco na análise da
maturidade da governança de dados e auxilia as organizações a aumentarem seu nível na cadeia
do framework. O framework de Maturidade da Governança Dados que também foi elaborado
pela IBM e possui onze categorias. Para cada categoria existe um bloco de questões que
possibilitam a análise da maturidade de governança de dados da organização baseada na
categoria que está sendo analisada. O framework de governança de domínios de decisões de
dados é baseado em cinco domínios da governança de dados e que se relacionam entre si. E o
framework de governança de dados da Universidade de Notre Dame que se baseia em duas
bases principais: acesso aos dados e tecnologias, que proporcionam a sustentação do
framework.
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Todos são formados por processos (etapas/domínios/pilares/estágios) que definem um
ciclo de gestão dos dados. No entanto, um destaque se dá ao DAMA (Cupoli et al., 2012) por
ser mais completo e abranger as principais fases do ciclo de vida dos dados.
Os onze processos do DAMA-DMBOK (Cupoli et al., 2012), destacados na Figura 4,
estão assim definidos:
1. Governança de dados - planejamento, supervisão e controle sobre o
gerenciamento de dados e o uso de dados e recursos relacionados a dados;
2. Arquitetura de dados - a estrutura geral de dados e recursos relacionados a dados
como uma parte integrante parte da arquitetura corporativa;
3. Modelagem e Projeto de Dados - análise, projeto, construção, teste e
manutenção.
4. Armazenamento e operações de dados - implantação de armazenamento de
ativos de dados físicos estruturados e gestão;
5. Segurança de dados - garantindo privacidade, confidencialidade e acesso
apropriado;
6. Integração de dados e interoperabilidade - aquisição, extração, transformação,
movimento, entrega, replicação, federação, virtualização e suporte operacional;
7. Documentos e Conteúdo - armazenamento, proteção, indexação e habilitação de
acesso aos dados encontrados em fontes não estruturadas (arquivos eletrônicos
e registros físicos), e disponibilizando esses dados para integração e
interoperabilidade com dados estruturados (banco de dados);
8. Referência e dados mestre - gerenciando dados compartilhados para reduzir a
redundância e garantir melhor qualidade dos dados por meio da definição
padronizada e do uso de valores de dados;
9. Data Warehousing & Business Intelligence - gerenciamento de processamento
de dados analíticos e permitindo o acesso a dados de suporte de decisão para
relatórios e análises;
10. Metadados - coleta, categorização, manutenção, integração, controle,
gerenciamento e entregando metadados;
11. Qualidade de dados - definir, monitorar, manter a integridade dos dados e
melhorar a qualidade dos dados.

De acordo com a relação acima, podemos identificar que muitos processos são relativos
a questões de ordem técnica, onde a área de tecnologia da informação da administração pública
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tem a atribuição de administrar, dentro de um cenário de governança completa, e não
segmentada. Destacam-se nesse contexto a Governança de Dados, a Arquitetura de dados,
Segurança de Dados e o Gerenciamento de Metadados, numa visão gerencial importante para
serem tratadas nessa abordagem.
Muitas soluções no governo são baseadas em dados, mas com o foco muito
departamentalizado. Normalmente cada órgão faz seu controle e implanta os mecanismos de
segurança e gestão sobre seus dados. Mas voltando ao contexto de governo como unidade de
relação primária com o cidadão, nota-se que internamente não é trabalhada dessa forma.
No Governo de MT, conforme observou-se, que não há uma governança específica na
camada de dados, e de forma teórica é abstraído pela unidade responsável pela gestão da
informação definida em lei conforme já abordado. Acontece que essa abordagem, embora
legalmente amparada, é institucionalmente comprometida no sentido prático por estar como
uma função de uma secretaria de governo que possui propósito específico e precisou absorver
essa atribuição. E as estruturas da administração pública podem ser bem radicais em entender
níveis de responsabilidades e cumprimento de ações. A governança de dados não deve ser uma
ação acumulada por uma unidade apenas para cumprimento de algum dever legal, e sim uma
estratégia para que os dados sejam o elemento básico de toda definição de política pública do
governo.
PROPOSTA DE ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DE DADOS PARA O GOVERNO
DE MATO GROSSO
A imprescindibilidade de se estabelecer uma modelo de governança de dados no
governo mostrou-se bastante necessária. No entanto, não trataremos a governança em si nesta
discussão, pois está bem estabelecida nas metodologias e boas práticas de mercado para essa
área, o que será destacado é o estabelecimento de funções adequadas para gerir todo modelo.
Atualmente destaca-se uma função muito importante no quesito segurança e privacidade
dos dados, que é o Data Protection Officer (DPO), que tem a responsabilidade de cuidar das
questões relacionadas à proteção dos dados de uma organização e consequentemente de seus
usuários. A Lei Geral de Proteção de Dados (BRASIL, 2018) aborda a função do DPO de forma
muito rasa, considerando critérios simples de escolha e pouca autonomia de atuação. Diferente
do que ocorre com a lei européia para proteção de dados, a GDPR (General Data Protection
Regulation ou Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados), que trata essa função de forma
densa designado com base nas suas qualidades profissionais e, em especial, no seu
conhecimento jurídico especializado e das práticas de proteção de dados e deve contar com
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autonomia e independência, sendo vedada cumulação de funções que resultem em conflito de
interesses (VAINZOF, 2020).
Outro papel essencial é do Executivo Chefe de Dados (Chief Data Officer - CDO), que
é responsável pela utilização e governança de dados em toda a organização.
Rêgo (2013) considera uma estrutura hierárquica conforme a Figura 5.
Figura 5 – Estrutura hierárquica para governança de dados
CDO
Conselho de
Gov. de dados
Comitês de Gestão de
dados
Escritório de Gestão e
Governança de dados

Fonte: RÊGO (2013).
Trata-se de um modelo que ainda explora uma visão burocrática e pesada da
administração pública. Com conselhos, escritórios, comitês para tratar de um assunto que requer
agilidade. Mas como vencer a barreira de definir um processo ou estrutura desinteressada e com
segurança jurídica? É sempre uma alternativa da administração pública criar mecanismos de
governança com diversas camadas para distribuição das responsabilidades, porém tem um alto
custo na tomada de decisão, pois quanto maior o nível nessa visão hierárquica, gestores da alta
administração são definidos para sua composição, que além de sua atribuição principal,
participam de outros conselhos e não conseguem compatibilizar uma agenda constante de
dedicação e decisão.
Então como conciliar uma estrutura de governança que atenda aos requisitos discutidos?
Estamos falando em:
a) Competência específica
b) Estrategicamente alocada
c) Agilidade na tomada de decisão
d) Processo desinteressado, seguro e auditável
ESTRUTURA PARA O GOVERNO DE MATO GROSSO
Uma sugestão de estruturação para o Governo de Mato Grosso pode ser observada na
Figura 6. Foram aproveitadas as competências atuais de algumas unidades e sugeridas a criação
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de unidades e funções para atender a essa nova realidade de atuação. Ainda há uma vinculação
administrativa em algumas situações por questões de controles, legislações e adequações
necessárias que precisam ser discutidas em momento futuro uma nova abordagem de uma
gestão por processo e não de maneira hierarquizada. Nessa estrutura, fica muito claro a
responsabilidade pela governança de dados, executada pelo CDO, e pela gestão da informação,
executada pelo CIO, Executivo Chefe de Informação (Chief Information Officer). Outro ponto
é a estruturação do governo para as responsabilidades estabelecidas em BRASIL (2018), com
a função do Encarregado de Dados Corporativo, que responderá pelo governo perante a
autoridade nacional de proteção de dados e que pode ter Encarregados Setoriais, em cada órgão,
para montar uma rede de relacionamento sobre essa pauta no governo. E a estruturação da área
corporativa de TIC no governo, a MTI, vinculada ao mesmo modelo e sendo responsável por
toda operação tecnológica do governo.
Figura 6 – Estrutura proposta para governança de dados no governo de MT

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
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PAPÉIS MAPEADOS
Para criar uma estrutura de governança de dados no governo, faz-se necessário
primeiramente mapear as funções e atividades de dados, conforme o Quadro 1.
Quadro 1 – Mapeamento as atividade e funções para o modelo proposto
Função/Papel
Governadoria

Unidade Estratégica de
Inteligência
PGE - Procuradoria
Geral do Estado

CGE - Controladoria
Geral do Estado
CDO - Chief Data
Officer

CIO - Chief
Information Officer

Encarregado Dados
Corporativo Data Protection Officer
(DPO)

Encarregado Dados
Setorial
MTI

Unidade de Operação
de Dados

Atividades relacionadas
Representa a mais alta administração do
Governo de MT, podendo ser o próprio
gabinete do Governador ou a Casa Civil.
Estrutura transversal que fará a gestão dos
dados e da informação para todo governo.
Dar o suporte jurídico para a unidade,
especialmente atrelado às diversas leis
relacionadas aos processos de gestão de
dados e informações.
Realizar o controle e auditoria sobre os
processos de gestão de dados e
informações.
Tem a função de extrair e analisar dados
coletados pelo governo, visando encontrar
maneiras de explorar, manter e atender
conformidades. Ele deve administrar todo
ciclo de vida dos dados e visualizar
oportunidades de reinvenção e inovação no
governo.
É a ligação entre a estratégia e execução.
Tem a função de alinhar objetivos do
governo com a sua capacidade de
consumir e aplicar tecnologia no
crescimento e na resolução de problemas
de negócio. Deve extrair o máximo de
valor comercial com as tecnologias que
serão utilizadas para aprimorar os
processos internos.
Atuar como canal de comunicação entre o
controlador, os titulares dos dados e a
Autoridade Nacional de Proteção de
Dados. Deve monitorar os órgãos para
assegurar que estejam em compliance com
as regras e boas práticas do setor.
Exercerá a função dentro do órgão da
administração pública.
Operar toda tecnologia da informação do
Governo, inclusive a operação dos dados
em nome do Governo (Controlador)
Realiza o tratamento de dados pessoais em
nome do controlador

Vinculação

Governadoria

Já está
estruturado?
Sim

Não
Sim

Sim

Unidade
Estratégica de
Inteligência

Não

Unidade
Estratégica de
Inteligência

Não

Unidade
Estratégica de
Inteligência

Não

Encarregado
Dados
Corporativo
Unidade
Estratégica de
Inteligência
MTI

Não

Sim

Não

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
BENEFÍCIOS DA PROPOSTA PARA O MODELO DE RECOMENDAÇÃO
A base de qualquer modelo de recomendação é o uso inteligente dos dados, sejam eles
captados de forma implícita, explícita, fornecidas pelo usuário, coletadas de outras fontes. O
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comportamento do usuário é retratado justamente na avaliação desses dados e só depois de
adequadamente tratados será possível realizar as filtragens necessárias para recomendar e
personalizar os serviços públicos ao cidadão mato-grossense.
No entanto, uma grande dificuldade foi encontrada na definição do experimento deste
modelo, pois não há implantado um modelo de governança de dados no governo, o que
acarretou não termos os metadados adequados sobre os serviços, nem a preocupação de
registros de informações cruciais para avaliar a interação o cidadão com os serviços públicos.
Esse problema poderá ser solucionado com a abordagem proposta pela estrutura de
governança de dados e informações para o Governo de MT, pois a função de CDO será
estratégica para o fornecimento dos dados necessários para entrada ao modelo e a função do
CIO em alinhar o uso desses dados em modelos que realmente trarão vantagens para as partes
interessadas, como é o caso do uso em sistemas de recomendações.
Os dados para um sistema de recomendação pertencem a uma visão mais gerencial da
administração pública e não operacional. Operacionalmente existem diversos mecanismos e
abordagens técnicas para produzir as recomendações, no entanto, o propósito de um sistema de
recomendação está além de uma solução técnica, pois trata-se de algo mais nobre numa visão
de servir ao cidadão uma oportunidade de conhecer melhor os serviços prestados pelo Governo
de acordo com sua necessidade.
CONSIDERAÇÕES
A governança de dados e informação é fundamental para se estabelecer critérios mais
inovadores para a definição de políticas públicas. Um governo mais participativo e dirigido por
dados (data driven) é a tendência para o futuro da administração pública.
A administração pública tende ainda a ser uma plataforma para acelerar o mercado
viabilizando novos negócios baseados nos dados que ele opera e disponibiliza.
Dados mais organizados possibilitaria um desempenho mais eficiente e ágil nos serviços
fornecidos aos cidadãos.
A proposta deste estudo é justamente possibilitar uma experiência mais efetiva do
cidadão no conhecimento e acesso aos serviços públicos do Governo de Mato Grosso, e a
preocupação com a governança de dados demonstrou-se fundamental para a implantação do
modelo e sua evolução para tornar a experiência cada vez mais representativa.
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APÊNDICE C - PROPOSTA DE MARCA PARA FILTRAGEM E RECOMENDAÇÃO
DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES GOVERNAMENTAIS

Tipo do produto no apêndice:
Relatório de prospecção
Título do produto:
Proposta de marca para filtragem e recomendação de serviços e informações governamentais
Brand proposal for filtering and recommending government services and information
Resumo:
Trata-se da estruturação de uma proposta de uso de uma marca visual para representar o
conteúdo filtrado por sistemas de recomendação pela administração pública, possibilitando
facilmente a identificação de conteúdo desta natureza.
Abstract:
It is the structuring of a proposal to use a visual brand to represent the content filtered by
recommendation systems by the public administration, making it easy to identify content of
this nature.
Evidência do Produto:
Não se aplica.
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INTRODUÇÃO
USO DA MARCA
Nascimento e Lauterborn (2007) observam que as marcas encontram lugar desde a préhistória, quando o homem começou a utilizar símbolos para representar algo, como a si mesmo
ou as figuras da natureza, com a finalidade de simbolizar, representar e dar significado às coisas.
A lei de propriedade industrial, conceitua marca como todo sinal distintivo, visualmente
perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, que pode ser usada para distinguir
produtos e serviços de outros semelhantes, ou para atestar a conformidade de um produto ou
serviço com determinadas normas ou especificações técnicas ou ainda para identificar produtos
ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. (BRASIL, 1996).
Uma marca adequada pode representar de forma simples uma atividade da
administração pública proporcionando uma linguagem clara para o cidadão na identificação de
uma determinada ação. E a recomendação de serviços ou informações governamentais, sempre
que for utilizada pode ser representada com a imagem ou ícone que esclarece que aquele
conteúdo foi gerado por meio de um modelo de filtragem, o que torna a demonstração mais
transparente para o cidadão.
Assim, o estudo ainda propõe um símbolo para representar o serviço de filtragem de
conteúdo pela administração pública nas plataformas digitais.
CARACTERIZAÇÃO DA MARCA
A marca proposta caracteriza-se como figurativa, pois apresenta-se como uma figura
sem uso de uma expressão nominal (SCUDELER, 2013, p. 71). Quanto a sua aplicação, esta
marca é de um produto e serviço, pois visa referenciar um serviço prestado pela administração
pública, e, segundo BRASIL (1996), caracteriza como marca de produto ou serviço aquela
utilizada para distinguir um produto ou serviço de outro que seja idêntico, semelhante ou afim,
de origem diversa.
DESENHO DA MARCA
A representação da marca pode ser observada na Figura 1.
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Figura 1 - Visões da marca colorida e monocromática

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).
REPRESENTAÇÃO DA MARCA
A marca para recomendação de serviços e informações governamentais trata-se da ideia
de representação de um filtro, numa espécie de peneira de informações, recebendo entradas de
dados (linhas verticais na parte superior do desenho) e afunilando para o resultado numa única
saída (linha vertical na parte inferior do desenho). Nota-se ainda que o desenho do filtro também
representa o operador lógico E (AND), que simboliza a intersecção de conjuntos, onde ambas
entradas precisam ser consideradas positivamente para que o resultado positivo possa ser
alcançado. E essas entradas simbolizam as necessidades e requisitos tanto do cidadão quanto
da administração pública.
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APÊNDICE D - MAPEAMENTO DO PROCESSO: RECOMENDAÇÃO GERAL DE
SERVIÇOS E INFORMAÇÕES GOVERNAMENTAIS

Tipo do produto no apêndice:
Relatório complementar
Título do produto:
Mapeamento do processo: Recomendação geral de serviços e informações governamentais
Process mapping: General recommendation for government services and information
Resumo:
Este apêndice apresenta o detalhamento do Processo genérico de recomendação para serviços
públicos, abordado no tópico 4.2.7 do estudo.
Abstract:
This appendix presents the details of the generic Public Service Recommendation Process,
addressed in topic 4.2.7 of the study.
Evidência do Produto:
Não se aplica.
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INTRODUÇÃO
O mapeamento do Processo genérico de recomendação para serviços públicos, abordado
no tópico 4.2.7 do estudo, contém os detalhes do fluxo para auxiliar o desenvolvimento de
soluções de sistema de recomendação de serviços e informações governamentais.
OBJETIVO
Servir de base para que os agentes públicos possam discutir as etapas para o
desenvolvimento de soluções baseadas em sistemas de recomendação.
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Nome do Processo: Recomendar serviços e informações públicas
Finalidade do Processo: Recomendar serviços e informações públicas por meio de
diversas fontes de dados
Eventos de Entrada
•

Dados de entrada: Dados sobre cidadão, serviços públicos, indicadores
econômicos, notícias, feedbacks implícitos, feedbacks explícitos etc.

Eventos de Saída (Resultado)
•

Recomendações: Recomendações de serviços e informações públicas
personalizado para cada cidadão

Descrição do Processo
O fluxo inicia com a extração dos dados que serão usados pelo motor de recomendação.
A origem desses dados pode ser proveniente de diversas fontes. Após a extração, os dados são
submetidos ao módulo de tratamento para que seja feita uma harmonização e limpeza, e depois
submetidos ao módulo de filtragem. Nesse módulo os dados harmonizados serão insumos para
os algoritmos e estruturas de filtragem definidos a fim de realizar o cruzamento e preparação
para a última etapa, que consiste no motor de recomendação. É onde o modelo de filtragem é
finalizado, após a identificação do cidadão que receberá as recomendações personalizadas. E
como resultado as recomendações ordenadas serão disponibilizadas.
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MODELAGEM DO PROCESSO
Fluxo do Macroprocesso

Descrição dos Subprocessos
1. “Extração dos dados”
Este subprocesso é responsável por coletar os dados que servirão de insumo ao modelo
para implementar a filtragem que resultará nas recomendações dos serviços e informações
públicas. Essa coleta por ser realizada de diversas formos, como: Leitura de arquivo (Texto,
CSV, XML etc.), acesso à web service, acesso a API, Crawler (Spider) de páginas na internet,
acesso direto a banco de dados etc. Este subprocesso pode funcionar de forma constante de
acordo com a renovação dos dados nas fontes de informação e precisarão ser implementados e
monitorados pela equipe técnica.
2. “Tratamento dos dados”
Este subprocesso é responsável pela limpeza e harmonização dos dados extraídos para
que a filtragem seja realizada com a maior precisão possível. Diversas atividades podem ser
executadas nesta etapa, como o tratamento de texto realizando tokenização, lematização,
sensibilidade de caso, remoção de palavras de parada (stop words), remoção de pontuações,
concatenação etc. Outras ações importantes nesta etapa referem-se a análise e estruturação dos
dados com a definição de variáveis alvo, normalização de valores e outras ações de engenharia
de atributos (Feature Engineer).
3. “Filtragem dos dados”
Este subprocesso é o começo da fase de personalização dos dados, pois é quando começa
a ser realizada a filtragem dos dados de acordo com as regras definidos pelo gestor do processo.
Nesta etapa os algoritmos de aprendizado de máquina e as técnicas estatísticas são fortemente
utilizadas para realização da filtragem. Como resultado os dados filtrados estarão aptos a
entrada no motor de recomendações.
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4. “Recomendação dos dados”
A última etapa é a execução do motor de recomendações que pode se utilizar de diversas
abordagens para gerar as recomendações personalizadas para cada cidadão de acordo com a
estratégia estabelecida. Nesta etapa podem ser utilizados modelos híbridos a fim de tornar os
resultados mais precisos e interessantes ao usuário. Como resultado esta etapa por gerar
recomendações personalizadas de acordo com os algoritmos de filtragem estabelecidos, assim
como pode gerar recomendações não personalizadas como informações mais relevantes, mais
acessadas (top-n), mais populares etc.
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APÊNDICE E - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO WEB - RECOMENDA
CIDADÃO

Tipo do produto no apêndice:
Desenvolvimento de Software
Título do produto:
Aplicação web – Recomenda Cidadão
Web application: Recomenda Cidadão
Resumo:
Detalhamento técnico do software desenvolvido no estudo para representar a etapa de
apresentação dos resultados da camada on-line da arquitetura tecnológica proposta. Este é o
software que o cidadão tem acesso para interagir com a plataforma.
Abstract:
Technical details of the software developed in the study to represent the stage of presenting
the results of the online layer of the proposed technological architecture. This is the software
that the citizen has access to interact with the platform.
Evidência do Produto:
Software submetido para registro no INPI segundo protocolo abaixo:
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OBJETIVO
O software RECOMENDA CIDADÃO tem como objetivo desenvolver uma plataforma
tecnológica web para apresentação de recomendações de serviços e informações públicas,
personalizando a jornada do cidadão, conforme trabalhado no estudo.
BENEFÍCIOS:
•

Materialização do estudo de design de interface do estudo;

•

Aprimorar o modelo de busca por serviços públicos;

•

Tornar a experiência diferenciada ao cidadão, incorporando mais personalização no
acesso a plataforma de serviços públicos;

•

Atender aos programas de Governo Digital que objetivam melhorar a oferta de
serviços públicos;

•

Criação de conteúdos segmentados para o cidadão;

•

Ajudar os cidadãos a lidarem com a sobrecarga de informações e serviços públicos.

REQUISITOS FUNCIONAIS BÁSICOS
a) Como um cidadão, eu quero uma experiência personalizada ao me identificar ao
portal de acesso a serviços públicos (Alta Prioridade)
b) Como um cidadão, eu quero receber recomendações de serviços públicos que
podem mais me interessar (Alta Prioridade)
c) Como um cidadão, eu quero ter acesso às notícias que mais me interessam
produzidas pelo governo (Média Prioridade)
d) Como um cidadão, eu quero não precisar me identificar e mesmo assim ter
acesso a recomendações de serviços (Baixa Prioridade)
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
Algumas tendências surgem para aperfeiçoar os Sistemas de Recomendação, por
exemplo:
a) agrupar os usuários por gostos similares, assim, a similaridade pode ser
calculada entre os usuários do grupo ao invés de compará-lo com todos os
usuários do sistema;
b) aplicação de técnicas avançadas de Aprendizagem de Máquina;
c) explorar a combinação de características das notícias, além da relação de cidadão
e serviços;
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d) inserir diversidade e novidade nos resultados obtidos melhora a experiência do
usuário, impedindo a monotonia e previsibilidade do sistema.
PLATAFORMA TECNOLÓGICA
Considerando as diversas tecnologias existentes que poderiam servir de base para a
construção desta plataforma, optou-se por utilizar as tecnologia que atualmente o Governo de
Estado de Mato Grosso utiliza para implementar sua plataforma MT Cidadão11, uma plataforma
de transformação digital que possibilita a troca de informações entre vários órgãos e entidades
governamentais por meio de uma rede segura de interoperabilidade de dados, que disponibiliza
em um só lugar, vários serviços digitais essenciais e relevantes para o cidadão.
Esta estratégia se deve ao fato de facilitar a reutilização dos conceitos e códigos para
uma futura implementação desta solução na plataforma do governo de MT.
As tecnologias utilizadas serão:
a. Frontend: React JS
b. Backend: Node JS
c. Banco de Dados: MongoDB
d. Servidor HTTP: Express.js
e. Arquitetura aplicação: MVC
f. Módulo de roteamento: Axios
g. Módulo de conexão banco de dados: Mongoose
h. Padrão de troca e armazenamento de informações: JSON
a) Frontend: React JS
React é uma biblioteca JavaScript para construção de interfaces de usuário. React
permite a criação de interfaces gráficas interativas seja uma tarefa fácil. Possibilita a criação de
visões simples para cada estado na sua aplicação, e o React atualiza e renderiza de forma
eficiente apenas os componentes necessários na medida em que os dados mudam.
b) Backend: Node JS12
Como um tempo de execução JavaScript assíncrono baseado em eventos, o Node.js foi
projetado para construir aplicativos de rede escalonáveis.

11

http://www.mtcidadao.mt.gov.br/

12

https://nodejs.org/en/about/
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c) Banco de Dados:

MongoDB13

MongoDB é um banco de dados distribuído de uso geral, baseado em documentos,
criado para desenvolvedores de aplicativos modernos e para a era da nuvem. O fato de ser um
banco de dados de documentos significa que ele armazena dados em documentos do tipo JSON.
É uma maneira mais natural de pensar sobre os dados e é muito mais expressiva e poderosa do
que o modelo tradicional de linha/coluna.
d) Servidor HTTP: Express.js14
Express é uma estrutura de aplicativo da web Node.js mínima e flexível que fornece um
conjunto robusto de recursos para aplicativos da web e móveis. O Express é um dos frameworks
JavaScript mais populares que fornece diversos mecanismos para gerenciar requisições e rotas.
e) Arquitetura aplicação: MVC (Model, View, Controller)
A arquitetura MVC divide o sistema nos componentes Model, View e Controller, sendo
que Model define o núcleo funcional do sistema, já View define o comportamento perceptivo
de saída do sistema, fornecendo suporte à interface de apresentação, e o Controller é
encarregado de tratar as entradas e comandos dos usuários bem como gerenciar toda informação
trocada entre o usuário e a camada Model. Essa arquitetura oferece vantagem de modularidade,
o que possibilita tanto no desenvolvimento conceitual das aplicações, quanto permite que partes
já desenvolvidas para uma aplicação possam ser reutilizadas (MENDES, 2002).
f) Módulo de roteamento: Axios15
Axios é um cliente HTTP baseado em Promises para fazer requisições. Transforma os
dados da requisição e da resposta, e ainda transforma os dados em JSON automaticamente.
Pode ser utilizado tanto no navegador quando no Node.js. É um projeto open source, disponível
no Github.
g) Módulo de conexão banco de dados: Mongoose16
O Mongoose é a modelagem de objeto mongodb para Node.js. Ele fornece uma solução
direta e baseada em esquema para modelar os dados do seu aplicativo. Inclui conversão de tipo
embutida, validação, construção de consulta, ganchos de lógica de negócios e muito mais,
prontos para uso.

13

https://www.mongodb.com/
https://expressjs.com/
15
https://github.com/axios/axios
16
https://mongoosejs.com/
14
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h) Padrão de troca e armazenamento de informações:

JSON17

JSON (JavaScript Object Notation - Notação de Objetos JavaScript) é uma formatação
leve de troca de dados. Está baseado em um subconjunto da linguagem de programação
JavaScript, Standard ECMA-262 3a Edição -Dezembro - 1999. JSON é em formato texto e
completamente independente de linguagem, pois usa convenções que são familiares às
linguagens C e familiares, incluindo C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python e muitas outras.
Estas propriedades fazem com que JSON seja um formato ideal de troca de dados. JSON está
constituído em duas estruturas, sendo uma coleção de pares nome/valor. Em várias linguagens,
isto é caracterizado como um object, record, struct, dicionário, hash table, keyed list, ou arrays
associativas. Ou uma lista ordenada de valores. Na maioria das linguagens, isto é caracterizado
como uma array, vetor, lista ou sequência.
ARQUITETURA GERAL DO SOFTWARE
Figura 1 – Arquitetura geral do Software

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
A visão geral da arquitetura do software pode ser observada na Figura 1, onde pode ser
identificada as camadas de frontend que é estruturada com a tecnologia Reacj.js, a camada
backend suportada pelas tecnologias Node.js e como servidor web o Express.js. A comunicação
http entre essas camadas atendida pela tecnologia Axios.js. E a camada de banco de dados sendo
realizada pela tecnologia MongoDB, utilizando como conexão com a aplicação a tecnologia
Mongoose. Os detalhes de cada camada estão descritos em seguida.
17

http://json.org/json-pt.html
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DETALHE DA CAMADA FRONT-END
A Figura 2 retrata o fluxo de navegação dos tipos de classes utilizadas no
desenvolvimento da camada de frontend. A partir da tela inicial (index) a submissão é realizada
para uma classe que gerencia as rotas, que então encaminha para a tela que trata a requisição
(View), que por sua vez utiliza classes auxiliares (Components e Styles) que ajudam a renderizar
e formatar a tela. A camada view submete suas requisições de serviços ao backend utilizando a
tecnologia Axios.js.
Figura 2 – Arquitetura Frontend do Software

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
A Figura 3 apresenta trecho do código demonstrando a aplicação da tecnologia Axios,js
na camada de frontend.
Figura 3 - Trecho de código de solicitação via Axios.js
await api.get(`/recomendacao/todas/${localStorage.getItem('@recsys/cpf')}`)
.then(response => {
setServicos(response.data);
setDadosCarregados(true);
})

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Navegação das telas
O software possui basicamente 4 (quatro) telas que possibilitam a navegabilidade e
apresentação de todos os requisitos definidos. Na Figura 4 pode ser observada a estrutura de
navegação entre as telas do software. A tela de login é a interface de entrada. Com o sucesso de
login será possível identificar o cidadão e já buscar suas recomendações que serão exibidas na
tela principal. O cidadão tem a opção de ver alguns detalhes básicos do serviço numa tela
dinâmica dentro da página principal. E a opção de ver todos os itens do serviço na tela de
exibição.
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Figura 4 – Navegação de telas do sistema

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Abaixo seguem exemplos de cada tela, onde a Figura 5 apresenta a tela de autenticação
do software:
Figura 5 – Tela de Login (Autenticação)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Na tela principal, representada na Figura 6, são apresentadas as recomendações no
formato de carrossel para cada tipo de filtragem realizada. Cada carrossel individualmente pode
ser manipulado para percorrer todos os resultados. Cada serviço é representado por uma
imagem que tem atrelado um nome curto do serviço. É possível ainda filtrar a tela apenas para
exibir as recomendações dos serviços, ou somente das notícias, ou ainda os serviços favoritados
pelo cidadão.
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Figura 6 – Tela de Recomendações (Principal)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Na Figura 7 é apresentada a tela de detalhes onde são exibidos dados adicionais para o
cidadão melhor entender o serviço recomendado sem precisar buscar todos os dados.
Figura 7 – Tela de Detalhes do serviço (Detalhes)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
A Figura 8 apresenta a mesma tela anterior, porém exibindo os detalhes de uma notícia.
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Figura 8 – Tela de Detalhes da Notícia (Detalhes)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
E na Figura 9 todos os campos dos serviços são exibidos. Permite ainda favoritar o
serviço para facilitar seu costumeiro acesso pelo filtro da tela principal.
Figura 9 – Tela de Exibição dos dados sobre os serviços (Exibição)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
O carrossel utilizado pelo software pode ser melhor observado na Figura 10. A
implementação do carrossel foi adaptada de um código fonte desenvolvido por Patryk
Andrzejewski (Github: andrzejewsky - https://github.com/andrzejewsky/netflix-slider).
No carrossel cada serviço ocupa um espaço com a imagem representativa e dois ícones
sendo que o superior submete a tela de exibição de todos os dados do serviço, e o ícone inferior
apresenta tela adicional com alguns detalhes do serviço. O carrossel ainda possui setas no lado
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esquerdo e no lado direito que aparecem dinamicamente de acordo com a navegação que o
usuário fará para visualizar todos os serviços do carrossel.
Figura 10 – Exemplo do carrossel de apresentação de serviços

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
A Figura 11 apresenta trecho do código das rotas para cada tela do software:
Figura 11 - Trecho da configuração das rotas na camada frontend
<BrowserRouter>
<Switch>
<Route path="/recomendacao" exact component={Principal}/>
<Route path="/" exact component={Autenticacao}/>
<Route path="/exibicao/:id" exact component={Exibicao}/>
</Switch>
</BrowserRouter>

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
DETALHE DA CAMADA BACK-END
A Figura 12 descreve a camada backend, que recebe solicitação de serviços da camada
frontend por meio de uma classe principal (index), que também submete para o controle de
fluxo da classe de rotas (routes), onde possui mapeado todas as rotas para as requisições de
serviços de acesso aos dados, que estão definidos na camada de controle (Controller), com a
assinatura dos métodos, que são implementados na camada Model, que finalmente faz o acesso
ao banco de dados. Para alguns métodos que requerem validação prévia dos dados submetidos
é utilizada a camada de validação (Middleware).
Figura 12 – Arquitetura Backend do Software

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
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A Figura 13 apresenta trecho de código da camada Model onde define o schema de
acesso aos dados no bando de dados.
Figura 13 - Trecho do código da camada Model
const mongoose = require('../config/database');
const Schema = mongoose.Schema;
const RecomendacaoSchema = new Schema({
cpf: {type: String, required: true},
servico_id: {type: String, required: true},
carrossel: {type: String, required: true},
servico_unidade: {type: String, required: true},
servico_area: {type: String, required: true},
servico_nome: {type: String, required: true},
servico_descricao: {type: String, required: true},
servico_imagem_frente: {type: String, required: true},
servico_imagem_fundo: {type: String, required: true},
servico_flagcusto: {type: Number, required: false},
servico_flagagenda: {type: Number, required: false},
servico_flagpne: {type: Number, required: false}
});
module.exports = mongoose.model('recomendacoes', RecomendacaoSchema);

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
A Figura 14 apresenta trecho do código da camada Controller, que utiliza os recursos
da camada Model para ter acesso aos dados armazenados pelo software.
Figura 14 - Trecho do código da camada Controller
const RecomendacaoModel = require('../model/RecomendacaoModel');
class RecomendacaoController{
async create(req, res){
const Recomendacao = new RecomendacaoModel(req.body);
await Recomendacao
.save()
.then(response => {
return res.status(200).json(response);
})
.catch(error => {
return res.status(500).json(error);
});
}

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
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Rotas do sistema
As rotas mapeadas para as telas principais do sistema são descritas na Figura 15.
Figura 15 – Código das rotas da camada backend
const express = require('express');
const router = express.Router();
const RecomendacaoController = require('../controller/RecomendacaoCont
roller');
router.post('/', RecomendacaoController.create);
router.put('/:id', RecomendacaoController.update);
router.get('/:cidadao', RecomendacaoController.search);
router.get('/todas/:cidadao', RecomendacaoController.all);
module.exports = router;

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
DETALHE DA CAMADA DE BASE DE DADOS
A Figura 16 apresenta a arquitetura da camada de banco de dados, onde a camada
backend por meio da tecnologia Mongoose, na porta 27017 tem acesso a base de dados. O banco
de dados MongoDB, sendo uma base não estruturada, utiliza o formato de database, que
concentra todas as coleções do software, e cada coleção armazena os documentos. Os detalhes
dessa camada são apresentados a seguir.
Figura 16 – Arquitetura de banco de dados do Software

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Database
A Figura 17 apresenta a tela do gerenciador da base de dados apresentando as coleções
do database recsys utilizada pelo software.
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Figura 17 – Gerenciamento do database do software

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Coleções
A Figura 18 apresenta as coleções do database do software.
Figura 18– Coleções do database do software

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
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Estratégias de armazenamento
O armazenamento dos dados de recomendações do sistema, a fim de facilitar a
implementação do modelo e tornar o sistema mais dinâmico e eficiente, optou-se por deletar
todos os dados das recomendações de acordo com a periodicidade de execução do modelo. Ou
seja, as recomendações são excluídas das coleções e são geradas novamente de acordo com a
nova combinação dos dados atuais da interação do cidadão com os serviços e da própria
atualização dos dados sobre os serviços.
Considerando ainda a estrutura de funcionamento do banco de dados MongoDB, optouse também que redundância de armazenamento dos dados das recomendações, pois facilitará e
agilizará o acesso do software para apresentação das recomendações na tela ao cidadão.
Estrutura dos documentos
Abaixo segue o descritivo da estrutura dos documentos de cada coleção do database do
software:
•

Favoritos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

•

Logins
▪
▪
▪
▪

•

serviço_id: código identificador do serviço
carrossel: código identificador do carrossel
cpf: cpf do cidadão
servico_imagem_frente: endereço da imagem do serviço na tela inicial
servico_imagem_fundo: endereço da imagem do serviço na tela de detalhes
servico_unidade: nome da unidade que administra o serviço
servico_area: área de negócio do governo relacionada ao serviço
servico_nome: nome/título do serviço
servico_descricao: descrição detalhada do serviço
servico_flagcusto: indicador se o serviço tem custo
servico_flagagenda: indicador se o serviço é possível fazer agendamento
servico_flagpne: indicador se o serviço é exclusivo para PNE

criacao: data de criação do login do cidadão
cpf: cpf do cidadão
senha: senha do cidadão
nome: nome do cidadão

Notícias
▪
▪
▪
▪
▪

link: endereço eletrônico da notícia no portal do governo
data: data de publicação da notícia
tipo: segmento do governo relacionado a notícia
title: título da notícia
cpf: cpf do cidadão com a recomendação da notícia

229

•

Recomendações
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

•

serviço_id: código identificador do serviço
carrossel: código identificador do carrossel
cpf: cpf do cidadão da recomendação
servico_imagem_frente: endereço da imagem do serviço na tela inicial
servico_imagem_fundo: endereço da imagem do serviço na tela de detalhes
servico_unidade: nome da unidade que administra o serviço
servico_area: área de negócio do governo relacionada ao serviço
servico_nome: nome/título do serviço
servico_descricao: descrição detalhada do serviço
servico_flagcusto: indicador se o serviço tem custo
servico_flagagenda: indicador se o serviço é possível fazer agendamento
servico_flagpne: indicador se o serviço é exclusivo para PNE

Servicos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

serviço_id: código identificador do serviço
servico_unidade: nome da unidade que administra o serviço
servico_area: área de negócio do governo relacionada ao serviço
servico_nome: nome/título do serviço
servico_descricao: descrição detalhada do serviço
servico_flagcusto: indicador se o serviço tem custo
servico_flagagenda: indicador se o serviço é possível fazer agendamento
servico_flagpne: indicador se o serviço é exclusivo para PNE

REPOSITÓRIO DA APLICAÇÃO
Este projeto está disponível no repositório da conta Github: sandro-brandao, no
endereço: https://github.com/sandro-brandao/recomenda_cidadao.
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APÊNDICE F – ARTIGO CIENTÍFICO: APLICAÇÃO DE INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL NO CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Tipo do produto no apêndice:
Artigo Científico
Título do produto:
Aplicação de inteligência artificial no ciclo de políticas públicas
Application of artificial intelligence in the public policy cycle
Resumo:
O ciclo de política pública é um processo que inicia com a conflituosa identificação e priorização do
problema público, a implementação da solução, até a validação da resolução do problema. Atualmente
existem técnicas, como a inteligência artificial, que podem apoiar a administração pública a utilizar
com maior eficiência os dados sob sua tutela na resolução de problemas. Este estudo explora como
os governos mundiais aplicam a inteligência artificial em políticas públicas. Para tanto, foram
aplicadas análises bibliométrica, patentométrica e documental, observando ainda as estratégias
nacionais de inteligência artificial dos países como oportunidade de desenvolvimento e
fortalecimento. O Brasil, embora com estudos científicos na área, está muito afastado dessa corrida
estratégica de desenvolvimento. As maiores iniciativas de uso de inteligência artificial estão na etapa
de implementação da política pública e com menor foco na identificação do problema público,
conforme os 201 artigos e 46 documentos de patente analisados neste estudo.

Abstract:
The public policy cycle is a process that begins with the conflicting identification and prioritization
of the public problem, the implementation of the solution, until the validation of the problem
resolution. Currently, there are techniques, especially artificial intelligence, that can support the
public administration to use the data under their control more efficiently in problem solving. This
study explores how world governments apply artificial intelligence to public policy. Therefore,
bibliometric, patentometric and documentary analyzes were applied, also observing the countries'
national artificial intelligence strategies as an opportunity for development and strengthening. Brazil,
although with scientific studies in the area, is far removed from this strategic development race. The
biggest initiatives for the use of artificial intelligence are in the implementation phase of public policy
and with less focus on identifying the public problem, according to the 201 articles and 46 patent
documents analyzed in this study.

Evidência do Produto:
Artigo submetido para a revista Caderno de Prospecção segundo protocolo abaixo:
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APLICAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO CICLO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS
RESUMO
O ciclo de política pública é um processo que inicia com a conflituosa identificação e
priorização do problema público, a implementação da solução, até a validação da resolução do
problema. Atualmente existem técnicas, como a inteligência artificial, que podem apoiar a
administração pública a utilizar com maior eficiência os dados sob sua tutela na resolução de
problemas. Este estudo explora como os governos mundiais aplicam a inteligência artificial em
políticas públicas. Para tanto, foram aplicadas análises bibliométrica, patentométrica e
documental, observando ainda as estratégias nacionais de inteligência artificial dos países como
oportunidade de desenvolvimento e fortalecimento. O Brasil, embora com estudos científicos
na área, está muito afastado dessa corrida estratégica de desenvolvimento. As maiores
iniciativas de uso de inteligência artificial estão na etapa de implementação da política pública
e com menor foco na identificação do problema público, conforme os 201 artigos e 46
documentos de patente analisados neste estudo.
Palavras-chave: Inteligência artificial. Política pública. Governo digital.
APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE PUBLIC POLICY
CYCLE
ABSTRACT
The public policy cycle is a process that begins with the conflicting identification and
prioritization of the public problem, the implementation of the solution, until the validation of
the problem resolution. Currently, there are techniques, especially artificial intelligence, that
can support the public administration to use the data under their control more efficiently in
problem solving. This study explores how world governments apply artificial intelligence to
public policy. Therefore, bibliometric, patentometric and documentary analyzes were applied,
also observing the countries' national artificial intelligence strategies as an opportunity for
development and strengthening. Brazil, although with scientific studies in the area, is far
removed from this strategic development race. The biggest initiatives for the use of artificial
intelligence are in the implementation phase of public policy and with less focus on identifying
the public problem, according to the 201 articles and 46 patent documents analyzed in this
study.
Keywords: Artificial intelligence. Public policy. Digital government.
Área tecnológica: Inteligência Artificial. Administração Pública. Prospecção tecnológica.
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INTRODUÇÃO
A política pública (PP) faz parte de um ciclo deliberativo e é formada por vários estágios. Em
muitos países normalmente ela é elaborada com visão de atendimento rápido e favorável a
interesse de determinados grupos. A análise da PP é fundamental à administração pública na
identificação dos problemas da população e para a estruturação das opções de solução. A
ciência de PP é o campo da ciência social dedicado ao estudo de PP, problemas públicos,
instrumentos e atores políticos. Se desmembrou das ciências políticas e recebeu influências de
disciplinas como economia, sociologia, engenharia, psicologia social, administração pública e
direito (Secchi, 2016, p. 6). O modelo de ciclo de PP é uma concepção abstrata do processo
político, servindo como instrumento para análise da PP, mesmo que não corresponda ao que se
realiza de forma exata na prática. A estruturação de uma PP é pautada num processo que
compreende diversas etapas (SECCHI, 2016; SARAIVA e FERRAREZI, 2006; SOUZA, 2006;
HOWLETT e RAMESH, 1993; ROSE, 1973; LASSWELL, 1971). OS autores possuem pontos
de vista diferentes na estruturação das etapas, mas compartilham a ideia da importância de se
dividir todo o ciclo nessas fases, com especial atenção a diferentes momentos que a PP precisa
ser trabalhada, considerando os detalhes que precisam ser observados pelos atores do processo,
facilitando assim o entendimento e execução da PP. A visão mais precisa e didática é
apresentada por Secchi (2016), exibindo as sete etapas com muita clareza, conforme Figura 1.
Figura 1 – Ciclo de PP.

Fonte: Adaptado de Secchi (2014).

A etapa da identificação do problema público corresponde a necessidade ou oportunidade de
melhoria para a população. A formação de agenda discute o problema e o eleva a condição de
intervenção pública. E na formulação de alternativas são definidas as possíveis políticas
públicas para enfrentamento do problema. A tomada de decisão representa o equacionamento
dos interesses dos envolvidos e definição do caminho a percorrer. A implementação é a
execução da PP na área definida. A avaliação trata do julgamento da validade das propostas de
PP implementada e a extinção é onde o problema originário da política é resolvido ou quando
a política perde importância ou é percebida como ineficaz (Secchi, 2014).
As diversas abordagens sobre as etapas do processo demonstram a jornada pela qual a política
deve passar para ser efetivada, onde diversos atores se relacionam a fim de obter o resultado
esperado, podendo passar a mensagem de um processo moroso e com fases isoladas. A etapa
inicial de qualquer ciclo de PP é a identificação do problema. Secchi (2016, p.28) considera um
problema como a diferença entre uma situação atual e uma situação ideal possível, que existe
quando o status quo é inadequado e quanto há expectativa do alcance de uma situação melhor.
O problema, para Secchi (2014, p.34), se torna público quando atinge uma quantidade e
qualidade notável de pessoas, ou seja, quando os atores políticos o consideram uma situação
inadequada e relevante a coletividade. Percebe-se que a definição do problema público é

233

conflitante e exige um grande esforço a fim de ser o mais democrático e efetivo para a
sociedade.
O problema público é a base de toda definição da política e está interligado as necessidades da
população, que pode ser identificada, por exemplo, conforme os padrões atuais, pelo apelo de
um grupo afetado ou denúncia pelos veículos de comunicação. E para cada problema
diagnosticado há um tratamento devido que é a PP para aquele caso. A PP é uma ação que o
governo opta por fazer ou não fazer. (Dye, 2005). Nem sempre os métodos de análise de PP
geram decisões adequadas, pois mesmo que tecnicamente uma PP seja bem elaborada, deve
considerar o fator político dessa decisão (Secchi, 2016, p. 3). Uma PP pode ser implementada
por diversos instrumentos como leis, projetos, campanhas, multas, impostos, decisões judiciais,
incentivos do governo, contratos formais etc. Sua implementação é transversal e pode atingir,
individual ou agrupando, diversas áreas de responsabilidade da administração pública, desde a
saúde, educação, segurança e o meio ambiente, entre outros.
Por outro lado, os governos, em todo mundo, possuem um gigantesco volume de dados
armazenados das interações com seus cidadãos, há de se ressaltar o caráter pouco significativo
de um dado simplesmente armazenado numa base de dados, pois para agregar valor, os dados
precisam ser organizados, analisados, transformados e exteriorizado de forma a dar a eles
significado. Isoladamente não proporcionam a informação necessária para tomada de decisão
na formulação das políticas. E a capacidade humana não permite avaliar todos os dados
fornecidos dessas infinidades de transações especialmente para interpretar tendências ou
comportamentos. Nesse contexto hoje é possível que soluções tecnológicas criem condições
para armazenar e tratar grandes volumes de dados, além de trabalhar padrões de comportamento
e gerar novas frentes de valor com informações úteis. O uso de algoritmos e técnicas de
inteligência artificial (IA), como o aprendizado de máquina, é estratégico e fundamental para
atender esse anseio e para estruturação deste estudo.
IA é a programação ou treinamento de um computador para executar tarefas normalmente
reservadas para a inteligência humana, seja para recomendar qual próximo filme assistir ou
responder a perguntas técnicas. Brevemente a IA irá permear as formas como interagir com o
nosso governo também (Mehr, 2017). O crescimento da IA nos últimos anos foi fortalecida
pelo desenvolvimento das estatísticas e métodos probabilísticos; da crescente quantidade de
dados; do poder computacional maior e mais barato; e da transformação de lugares em
ambientes favoráveis a tecnologia, como cidades inteligentes. Para Cath (2017), as políticas
devem garantir o direcionamento da IA para a promoção do bem público. Sendo necessário
uma clara compreensão de que tipo de "boa sociedade de IA" queremos desenvolver. Wirtz e
Wilhelm (2019) apontam que o fornecimento de bens e serviços públicos aos cidadãos podem
enfrentar problemas que vão desde questões com grandes volumes de casos e longos períodos
de tratamento de procedimentos, combinados com a escassez de especialistas, a obstáculos
administrativos que obrigam os funcionários a papelada rotineira. E complementa dizendo que
a IA também pode ser usada para substituir parcialmente o ser humano, implementando um
sistema de computador inteligente que automatiza algumas partes do trabalhoso processo.
A IA tem diversas subdivisões que são serviços de inteligência proporcionados por este campo
de pesquisa da ciência da computação, como, por exemplo, Sistemas Baseados em
Conhecimento, Robótica, Redes Neurais, Aprendizado de Máquina (AM), Visão, Lógica
Nebulosa, Planejamento, Processamento e Interpretação de Linguagem Natural,
Reconhecimento de Padrões, entre outros (Monard & Baranaukas, 2000), e uma área de muito
destaque é o AM. Para Jordan e Mitchell (2015) o AM aborda a questão de como construir
computadores que melhoram automaticamente através da experiência. É uma área
interconectada da ciência da computação e estatística, e no centro da IA e da ciência de dados,
área voltada ao estudo e análise de dados para tomada de decisão. Uma noção da complexidade
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das quantidades de algoritmos de AM é abordada por Fernández-Delgado et al. (2014) que
estruturou 179 classificadores de 17 famílias diferentes desses algoritmos.
Destaca-se a visão estruturada por Brownlee (2013) sobre a técnica de Aprendizado Profundo
(AP) ou Deep Learning, um subcampo de AM, utilizada para tratar de soluções com
estruturação de uma rede neural que simula o cérebro humano para aprendizagem analítica.
(Xin et al., 2018). O AP permite que modelos computacionais de múltiplas camadas de
processamento aprendam representações de dados com vários níveis de abstração, fazendo com
que esses modelos possam melhorar o estado da arte em reconhecimento de fala, de objetos
visuais, detecção de objetos e muitos outros domínios (Lecun et al., 2015). O AM e técnicas de
AP são elementos centrais na aplicação de soluções de IA e colaboram com a revolução que
proporciona a máquina a pensar muito próxima ao ser humano. Há ainda o Sistema de
Recomendação (SR), campo especial de AM, que se destaca devido a intensa implementação
em serviços de recomendação de itens e opções para os usuários. O SR é utilizado por grandes
corporações de entrega de serviços, como Netflix, Amazon, Facebook, Youtube e outros e tratase de “uma técnica de software que fornece sugestões de informações úteis para o usuário, e a
processos de tomada de decisão, como o que comprar, ouvir, assistir ou quais online para ler”
(Ricci, 2011, p. 1, tradução do autor). Geralmente classificados, segundo Adomavicius e
Tuzhilin (2005), em categorias principais, com base em recomendações baseadas em conteúdo,
recomendações colaborativas e abordagens híbridas. Qualquer pessoa está sujeita a diversas
escolhas no dia a dia. O SR pode desempenhar um papel crucial no uso de dados a fim de tornar
essas escolhas mais sugestivas, com maior efetividade e realmente para um resultado baseado
em melhores decisões que a máquina poderá oferecer.
No entanto, o desafio é demonstrar como a ressignificação das políticas públicas podem ser
impulsionadas por IA, especialmente na identificação do problema público. Outrossim alguns
países estão criando estratégias nacionais para utilização de IA como diferencial no
estabelecimento de planejamento e formalização de políticas para o desenvolvimento do país,
bem como discutindo a ética e regulação desta tecnologia.
Então, pretende-se, mapear a aplicação de IA no processo de análise e formulação de políticas
públicas pelos governos mundiais, identificando a etapa do ciclo onde está sendo mais utilizada
a tecnologia, as áreas de negócio do governo onde é mais aplicada, ter um panorama dos países
que mais a utilizam e avaliar a evolução temporal da aplicação desta tendência pelos governos.
METODOLOGIA
Este estudo apresenta-se como uma pesquisa de natureza prática com objetivo exploratório. O
foco da pesquisa foi na investigação, avaliação e entendimento do campo de estudo relacionado
a aplicação de IA na análise e formulação de PP, especialmente na definição e recomendação
do problema público. Com isso foi realizada uma análise bibliométrica e patentométrica, com
análise de conteúdo dos resultados das pesquisas e do levantamento nos portais ou documentos
oficiais de Governos. Para entender como a PP é sustentada pelos governos com o uso das
técnicas de IA, o estudo averiguou: avaliação da etapa do ciclo de PP que os governos estão
direcionando suas ações de uso de IA; tendência temporal de uso de IA pelos governos, a partir
das publicações sobre o tema; quais países estão na vanguarda da aplicação da IA em PP,
avaliando a estratégia nacional publicada e vigente por eles.
Os procedimentos adotados pela bibliometria estão divididos em 04 fases. A primeira fase
objetivou a preparação da análise bibliométrica, com investigação baseada em combinação de
definições e palavras-chaves, a serem usados nos indexadores de busca nas bases de dados de
periódicos. Após uma análise prévia do estado da arte sobre o assunto nas bases científicas,
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foram destacados termos com relação direta ao estudo, especialmente locuções na língua
inglesa, como parte integrante do assunto (em PP) e para buscar expressões técnicas utilizadas
de forma específica pelos autores das publicações (em IA), compondo assim a expressão:
("recommendation system") OR ("deep learning") OR ("machine learning") OR ("artificial
intelligence") AND ("government solution*") OR ("government result*") OR ("government
polic*") OR ("public polic*") OR ("public proble*") OR ("policy analysis") OR ("electronic
government") OR ("digital government") OR ("smart government") OR ("government
plataform*") OR ("e-government") OR ("government service*") OR ("government affair*")).
Com a estruturação dos termos a serem utilizados na pesquisa, para os artigos científicos, foram
consultados os acervos de periódicos contidos na base de dados Web of Science (WOS) e a
Base Scopus. A opção por estas bases se deve ao volume, capilaridade e relevância
internacional de conteúdo ofertado. O levantamento dos dados foi realizado entre os meses de
maio e junho de 2019. Não houve limite de período de pesquisa, pois procurou identificar
qualquer estudo relacionado ao assunto, considerando que a IA é uma ciência antiga. A segunda
fase tratou da adoção dos procedimentos metodológicos para levantamento do tema pesquisado,
utilizando a análise bibliométrica. As pesquisas foram limitadas ao título, resumo e palavraschave. Após a busca na base os resultados obtidos foram baixados no formato de metadados e
tratadas com auxílio do software Microsoft Office Excel 2017, para tabulação, organização e
estruturação dos artigos. Na terceira fase realizou-se os procedimentos de análise de conteúdo,
que segundo Vergara (2005) é a técnica de tratamento de dados para identificar o que está sendo
dito sobre um determinado tema. Foram explorados os artefatos encontrados, com a leitura e
análise dos artigos e dos documentos oficiais dos governos, a fim de identificar as principais
metas, planos e visão desses governos sobre a aplicação de IA em suas estratégias de
desenvolvimento. A quarta fase se concentrou na consolidação dos dados finais e elaboração
dos resultados definitivos.
Os procedimentos do estudo patentométrico estão também divididos em 04 fases. A primeira
fase definiu e delimitou o objeto de busca com a escolha da base de dados e/ou ferramenta de
busca, a escolha das palavras-chave e definição da estratégia de busca. Parte desta etapa do
processo é pré-prospectiva com foco na busca sobre o assunto para uma visão geral de como
ele é abordado mundialmente. Para a formação da expressão de busca foi usado o operador
“W”, que estrutura a busca por termos adjacentes na ordem especificada, gerando a seguinte
cadeia de pesquisa: ((recommendation w system) or (deep w learning) or (machine w learning)
or (artificial w intelligence)) and ((electronic w government) or (e-government) or (digital w
government) or (smart w government) or (government w service+) or (government w affair+)
or (government w policy) or (policy w formulation) or (government w making)). Para pedidos
de patente e registro de software depositados no Banco de dados do Instituto Nacional de
Propriedade Industrial do Brasil (INPI), foram usadas as seguintes palavras-chaves: Sistema
recomendação; Aprendizado Maquina; Inteligência Artificial; Aprendizado Profundo;
Recommendation System; Machine Learning; Artificial Intelligence; Deep Learning. Cada
sentença consultada de forma individual, para patentes e para registro de software, com o
operador “todas as palavras” no título do documento.
Para as patentes, utilizou-se a base de dados do Questel Orbit. Como critérios de abrangência
da pesquisa foram utilizadas a busca no título, resumo, descrição, reivindicações e objeto da
invenção, a fim de identificar as soluções aplicadas aos estudos, pois normalmente o título e
resumo utilizam a linguagem patentária que não é tão clara e específica. Não houve restrição
em relação aos códigos de classificação das patentes (IPC - Classificação Internacional de
Patentes). As consultas na base do INPI foram realizadas para pedidos de patente e para registro
de software, utilizando os termos em português e inglês. Toda pesquisa foi realizada entre os
meses de maio e junho de 2019. A segunda fase objetivou a execução da pesquisa, analisando
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o retorno de resultado e ajuste das palavras-chave e estratégia de busca. A terceira fase trabalhou
com a depuração dos dados, realizando seu tratamento, assim como no levantamento e análise
dos documentos recuperados e a categorização dos resultados, que foram compilados e
analisados no Microsoft Office Excel 2017 e apresentados na forma gráfica, reforçados pelas
imagens geradas pela plataforma Orbit. A quarta fase efetivou a análise quantitativa da pesquisa
e geração dos resultados. Foi realizada também uma pesquisa de contexto geral, em artigos e
patentes, para comparar a aplicação de IA em casos gerais, com a aplicação de IA somente em
governo. Para isso foram utilizadas no primeiro caso as palavras-chaves: "recommendation
system" OR "artificial intelligence" OR "machine learning" OR "deep learning". E no segundo
caso a mesma expressão acrescida de: AND “Government”.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com os resultados encontrados nas bases de dados, foram identificados 326 artigos,
sendo 249 na Scopus e 77 na WOS. Após remoção de registros duplicados (53), registros de
não artigos (23) e artigos fora do contexto (49), o resultado foi de 201 artigos. Consolidando ao
final 124 da base Scopus, 24 da base WOS e 53 retornados em comum nas bases. A pesquisa
patentométrica analisou as patentes, independentemente do status legal (solicitada ou
concedida), pois o intuito foi identificar as iniciativas relacionadas ao uso de soluções de IA no
ciclo de análise e formulação de PP. Assim, como resultado obteve-se 46 documentos de
patentes retornadas da pesquisa na plataforma Orbit.
Para mensurar a proporção do resultado deste estudo foi feita análise com os termos
relacionados a tecnologia de IA, e numa segunda abordagem adicionando o termo “Governo”
(GOV), conforme Tabela1. O termo “restrito” se atentou a totalizar resultados de artigos
científicos, e nos casos de patentes buscando apenas no título e resumo. A coluna “Pesquisa”
refere-se ao resultado da pesquisa deste estudo. Assim, percebe-se que, perante o tema IA, a
proporção de estudos e patentes aplicados a PP é quase ínfimo (Coluna IA), mesmo com o
resultado restrito (Coluna IA Restrito). Vindo a melhorar ao adicionar o termo “Governo”
(Coluna IA+Gov), que é fortalecido quando ajustado ao termo restrito (Coluna IA+Gov
Restrito).
Tabela 1 – Pesquisa geral sobre IA e IA + Governo.
Fonte de Dados
IA
IA(Restrito)
Scopus
449912
146243
% em relação do pesquisado
0,06%
0,17%
Web of Science
148458
72127
% em relação do pesquisado
0,05%
0,11%
Orbit
59383
29165
% em relação do prospectado
0,08%
0,16%
Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo (2020).

IA+GOV
3075
8,10%
640
12,03%
350
13,14%

IA+GOV(Restrito)
919
27,09%
292
26,37%
96
47,92%

Pesquisa
249
77
46

A análise documental foi realizada para identificar em que fase do ciclo da PP e área de
aplicação o resultado estava contemplado, avaliando ainda se foi utilizado um sistema de
recomendação e em que país foi efetivamente aplicado o estudo. Ainda foram analisados
documentos oficiais dos principais países que estudam o tema para entender como eles estão
tratando o futuro de IA no contexto governamental.
Percebe-se, na Figura 2, que a IA, apesar de ser assunto antigo, no contexto de aplicação em
ações do ciclo de PP é muito recente, e que está em ascensão desde 2014, com forte tendência
de crescimento. Considerando que a pesquisa foi realizada em meados do ano de 2019, a marca
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atingida é praticamente a mesma do ano de 2018, demonstrando a ascensão dessa discussão, o
que corrobora com as estratégias dos governos em cada vez mais estudarem e utilizarem alta
tecnologia em suas políticas públicas.
Devido à essa tendência apontada, foi realizada uma regressão linear utilizando-se a produção
de artigos no período de 2014 e 2018 (últimos 5 anos completos). Esse método estatístico
possibilitou estimar o valor esperado de artigos em relação a outra variável anos, observado na
Figura 2. O resultado mostrou uma relação positiva entre os dados (variável “R”),
demonstrando um número crescente de publicação de artigos ao longo do período analisado. E
a variável “Rsqr” indica que a variável “anos” explica 74% da variabilidade dos artigos
publicados, prevendo número de artigos futuros publicado estimado em 64,4 em 2025.
Figura 2 – Número de Artigos Científicos por ano de publicação.

Equação da Regressão Linear
ARTIGO = -10465,600 + (5,200 * ANO de PUBLICAÇAO)
R = 0,860 | Rsqr = 0,740 | Adj Rsqr = 0,654
Standard Error of Estimate = 5,621

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo (2020).

Na Figura 3 percebe-se uma tendência de crescimento ao avaliar a publicação de patentes desde
o ano de 2016. Um comportamento diferente no número de depósito (16) e publicação (17) de
patentes entre os anos de 2011 a 2013 se deve a requisição de um cluster de pedido de patentes
de 600 itens sobre sistema de cadeia de valor global (GVC), feito por um inventor na China,
onde alguns destes itens, justamente os 16 pedidos no ano de 2011, estão relacionado com o
referido estudo.
Figura 3 – Depósito e Publicação de Patentes por ano.

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo (2020).

A Figura 4 ilustra a evolução de artigos e patentes, ao longo do tempo, indicando a dinâmica
de exploração e inventividade do portfólio estudado.
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Figura 4 – Quantidade de artigos e patentes por ano.

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo (2020).

Um declínio no número de patentes registradas pode ser geralmente sintomático de uma queda
substancial nos orçamentos de pesquisa e desenvolvimento (P&D)ou propriedade intelectual,
que pode ser observada até 2016. Após, observa-se um crescimento linear que sugere interesse
contínuo dos inventores no campo de estudo e uma corrida pela industrialização destas
soluções. É possível perceber picos e vales no número de pedidos apresentados e haverá sempre
uma lacuna nas informações atuais sobre patentes devido ao atraso de 18 meses entre o
preenchimento de um requerimento e sua publicação. Infere-se que a ascensão dos estudos
científicos a partir de 2014 teve como consequência a identificação de oportunidades para
pedidos de patentes nos anos seguintes, especialmente a partir de 2017. E considerando que o
número de estudos está crescendo bastante e os governos mundiais estão declarando em suas
estratégias nacionais a busca pela liderança global no campo da IA, infere-se que o número de
depósitos de patentes também aumentará proporcionalmente a essa corrida tecnológica, pois é
um mecanismo que pode dar garantias aos projetos e criações futuras.
Foi possível comprovar que a etapa de maior aplicação de estudos em IA no ciclo de PP é a
implementação, com praticamente 50% dos estudos mapeados, conforme Figura 5. É natural
porque é onde os projetos e soluções tecnológicas podem ser implantadas para gerar um
resultado mais rápido dentro de uma ação de governo. Sendo possível perceber que há estudos,
embora poucos, focando na fase de identificação do problema público (4%), que era um dos
objetivos de exploração deste estudo. Importante destacar que nenhuma iniciativa estava
relacionada com a etapa de extinção, sabendo que soluções inteligentes também podem ser
desenvolvidas para entender que determinadas políticas podem ser encerradas após seu ciclo
finalizado. Destaca-se ainda a etapa de formulação de alternativas, que obteve 23%, a avaliação
com 11%, tomada de decisão em 7% e formação de agenda com 6%, que representam etapas
centrais do ciclo e que também oportunizam o desenvolvimento de projetos dentro de suas
características.
Pela própria característica das patentes, em termos de usabilidade e exploração comercial, a
fase de maior aplicação é na implementação, com 93% dos resultados, conforme Figura 5.
Seguida, com 2% cada, as etapas de identificação do problema, formulação de alternativas e
tomada de decisão. Nenhuma patente solicitada para as etapas de formação de agenda, avaliação
e extinção.
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Figura 5 – Percentual de artigos e patentes relacionados as etapas do ciclo de políticas.

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo (2020).

Os resultados acima indicam que as etapas do ciclo de políticas públicas que requerem mais
planejamento, monitoramento e controle estão carentes de estudos e aplicações práticas de
soluções com IA.
As áreas de maior foco dos resultados dos artigos foram: melhoria da gestão pública (14%),
meio ambiente (13%) e nos serviços de governo eletrônico (11%). Num segundo grupo de
aplicações nas áreas de saúde (7%), segurança pública, finanças e ética/transparência, com 5%
cada. Em relação as patentes, as categorias mais exploradas estão relacionadas nas atividades
de gestão pública (39%), serviços de governo eletrônico (22%) e atendimento ao cidadão
(17%). Os estudos e o pedido de patentes estão ligados a ações de governança, ou seja, de
estruturação do próprio governo para se modernizar e se preparar para a transformação digital.
As principais categorias de patentes resultantes da pesquisa, conforme o IPC (International
Patent Classification), foram: Transmissão de informação digital | Disposições, aparelhos,
circuitos ou sistemas, não abrangidos por um único dos grupos | Procedimento de controle da
transmissão; Processamento elétrico de dados digitais | Computação digital ou equipamento ou
métodos de processamento de dados, especialmente adaptados para funções específicas;
Sistemas ou métodos de processamento de dados, especialmente adaptados para propósitos
administrativos, comerciais, financeiros, de gerenciamento, supervisão ou predição; Sistemas
ou métodos especialmente adaptados para propósitos administrativos, comerciais, financeiros,
de gerenciamento, supervisão ou predição, não incluídos em outro local | Sistemas ou métodos
especialmente adaptados para um setores de negócios específicos | Governo ou serviços
públicos; Administração/Gerenciamento | Automação de escritório.
A Figura 6 apresenta o número de artigos e patentes por país. Com destaque aos Estados Unidos
(US), com maior aplicação de artigos (57), seguido por China (CN) com 23, Reino Unido (UK)
com 11 e Austrália (AU) com 10 e Itália (IT) com 9. Destaque para ações da União Europeia
(UE) com 6%. Alguns estudos foram aplicados em contexto global de governo não
especificando país ou região (GL-Global) com 4%. O Brasil (BR) teve um destaque importante
com 4% dos estudos, o que demonstra a capacidade e oportunidade de melhoria para o Governo
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Brasileiro. A China destaca-se de forma absoluta na solicitação de patentes com 96%. Foram
identificadas ainda patentes isoladas da Coréia do Sul (CS) e da Índia (IN). Conforme
observado na Estratégica de IA da China, sua maior meta é na liderança da industrialização de
soluções de IA, comprovando pela sua hegemonia na solicitação de patentes.
Figura 6 – Número de estudos (artigos) e patentes aplicados por país.

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo (2020).

Uma avaliação específica sobre o Brasil é abordada na Tabela 2, avaliando os pedidos de
patentes e registros de software encontrados na Base do INPI, que ainda demonstrou nenhum
dos resultados atrelados ao processo de análise e formulação de PP, embora haja iniciativas de
soluções de IA registradas.
Tabela 2 – Número de documentos avaliados na base do INPI.
INPI
IA
ML
Patente
24
7
Registro SW
12
3
Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo (2020).

DL
0
9

SR
16
8

Total
47
32

A utilização de SR nos resultados, aponta que apenas 3% (6) dos artigos e 11% (5) das patentes
são realizados neste foco. Considerando a etapa de identificação do problema público, nenhuma
ocorrência foi percebida. A pesquisa apontou que os Estados Unidos é o país com maior
aplicação de estudos de IA para identificação de problema público, com 50% dos artigos. Ainda
se destacam iniciativas na França, Itália, Holanda e Brasil. Quanto a SR para PP, a Austrália
com 2 duas iniciativas (33%) tem o maior destaque quanto a artigos científicos e a China com
80% das patentes.
O Quadro 1 ilustra as estratégias mundiais dos principais países relacionados a IA. As
estratégias nacionais de IA são documentos elaborados pelos governos mundiais declarando
suas visões sobre esta tecnologia.
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EUA
(2019)

Canadá
(2019)
Austrália
(2019)

2025

2030

-Fortalecer Indústria •
-Serviços inteligentes •
-Alcançar EUA
•
-150 bilhões de yuans•

-Transformação econômica
-Sociedade inteligente
• -Líder Global Inovação IA •
-Líder em campos de IA
• -Um trilhão de yuans
-400 bilhões de yuans
•
•

2017 • -C$125 milhões

• -108 milhões euros (2022)
•
•
•
• -£ 12,5 bilhões
•
• -1000 vagas para Doutorado
•

2018 • -AU$29.9 milhões
2018 • -£ 9,5 bilhões

França
(2019)

2018
2017

• -Data-Driven AI

• -Uso público de IA
• -Reter Talento (2022)
• -KRW 2,2 trilhões

Alemanha
(2019)

2018

• -€ 3 bilhões

Itália
(2019)

2018

Brasil

-US $ 1,6 trilhão
-0,69% do PIB
-2,4% (2027)
-3% (2028...)
-£ 200 bilhões ou 10%
do PIB

• -€1.5 bilhões
• -Líder Global

Coréia Sul
2018
(2019)

Rússia
(2019)

-Plano mais
abrangente

-Manter Líder IA
-Promover
descobertas
científicas
• -Não deixa claro
sobre investimento
• -Primeiro a realizar
estratégia de IA

2018

Reino
Unido
(2019)

Japão
(2019)

•
•
•
•

Observação

LIDER GLOBAL

2020

COMPETÊNCIA

2019

STARTUP

Longo Prazo

MILITAR

Médio Prazo

DES. NACIONAL

2017

Curto Prazo

P& D

Estratégia

China
(2019)

Atual

ETICA

País/Fonte

Quadro 1 – Comportamento dos principais países sobre IA.

X X X X

X X

X X X X

X X

X X X

X X

X X

X

X X

X X X

X X X X X X X
• -Ecossistema conectado
• -Erradicar acidentes de
trânsito
• -Startups de IA e PME
• Incubadora (2029)

---

-Declarações oficiais
específicas sobre IA

---

-Formatando
estratégia

X X

X X

X X

X X

X X X

X

X X

X

X X X

X

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo (2020).

Foram priorizados os principais países de acordo com o resultado dos artigos científicos deste
estudo. A estratégia de IA é um planejamento recente, identificando o Canadá como pioneiro
no assunto. Cada país tem sua visão, embora praticamente em todos visam o desenvolvimento
nacional, a criação de competência e reter os talentos no próprio país, estão dispostos a investir
bastante em P&D. Percebe-se países que disputam a corrida pela liderança global no tema,
como a China, Estados Unidos, Reino Unido, França e Canadá, e outros que possuem
estratégias mais abrangentes, com o intuito de fortalecer internamente as políticas públicas
como a Itália e Japão. Há ainda os países que investem grandes volumes de recursos financeiros
para fortalecer sua defesa nacional como EUA, China, França e Rússia, sendo que este último
mesmo não tendo ainda uma estratégia nacional publicada de IA, possui declarações de
aplicações de IA em uso militar. E existem os que planejam investir em Startups para o
desenvolvimento da tecnologia, como Reino Unido, França, Japão e Coréia do Sul, este último
prevê a criação de incubadora para projetos desta natureza. Outro ponto de preocupação,
embora não unânime nas estratégias, é a questão da ética e criação de frameworks jurídicos,
especialmente na discussão da máquina substituindo o trabalho humano. Impressionou o
volume de investimento que alguns países planejam para IA, como a China, Austrália, Reino
Unido, Coréia do Sul, Alemanha e a França, com atenção ao fortalecimento da indústria, da
pesquisa e desenvolvimento e na criação de competência sobre o assunto no país. O Brasil,
apesar de estar entre os principais centros de estudo no assunto, ainda está em fase de construção
da estratégia de IA.
Pertinente relação é avaliada quando se observa estudos da aplicação de soluções de IA no
contexto da administração pública, que reforçam a importância dessa tecnologia no contexto de
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definições de políticas públicas. Numa primeira visão, demonstrada pela figura 7, apresenta os
resultados de uma pesquisa conduzida pela Boston Consulting Group (BOSTON
CONSULTING GROUP, 2018) e sugere que a confiança no governo é essencial para obter
apoio necessário para implementar as capacidades de IA, e países como a China, Indonésia e
Emirados Árabes são destaques nessa abordagem. A pesquisa apontou ainda que economias
menos desenvolvidas e países com níveis mais altos de corrupção relatados ou percebidos
tendem a ser mais favoráveis ao uso de IA, que ainda sugere uma preferência dos cidadãos pela
tomada de decisões com base na IA sobre a tomada de decisão humana, onde há menos
confiança nas máquinas do governo. Os cidadãos brasileiros não participaram desta pesquisa.
Figura 7 – Confiança em governo relacionada a apoio de uso de IA pela população.

Fonte: BOSTON CONSULTING GROUP (2018).

Numa segunda visão, um estudo de Ovanessoff e Plastino (2017) analisou o tamanho de cada
economia no ano de 2035 em um cenário de IA em países da América do Sul, avaliando a
importância relativa de diferentes setores e os pontos fracos de cada economia e propôs um
modelo que prevê o impacto de IA para aumentar o valor bruto adicionado (GVA) de cada país.
O resultado apontado na figura 8 estima que o Brasil tem potencial de crescimento de US$ 432
bilhões, sendo US$ 192 bilhões serão o canal de aumento de capital e trabalho, US$ 166 bilhões
por meio do canal de automação inteligente e os US$ 74 bilhões restantes o canal de difusão da
inovação. Que ainda indicou cenários do impacto de IA na economia do Brasil considerando o
valor bruto adicionado (GVA) sem IA, o valor bruto adicionado (GVA) com IA limitado ao
fator total de produtividade (TFP) e o valor bruto adicionado (GVA) com IA.
Figura 8 – Cenários de crescimento da economia do Brasil com IA.

Fonte: Ovanessoff e Plastino (2017).
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Resultados práticos foram encontrados e oportunidades identificadas para aplicação de IA em
PP, potencial de crescimento dos países com uso de IA, estratégias nacionais estão voltadas
para o uso dessa tecnologia, estudos científicos realizados para fortalecimento dos governos.
Assim, sugere-se que é uma tendência mundial e governo que estivem distante dessa tecnologia
pode não usufruir do benefício advindo de sua utilização.
CONCLUSÃO
As expectativas sobre uso de IA no processo de análise e formulação de PP pelos governos são
muito promissoras, especialmente baseado em técnicas de ML. A tecnologia encontra-se
madura para suportar as necessidades da administração pública, mas o maior desafio não está
na tecnologia, mas na capacidade de aproximá-la da demanda que é competência dos
formuladores de políticas públicas. O governo que já propõe uma estratégia para incorporação
dessa tecnologia em seus processos, pode estar com vantagem sobre as demais. Muitos países
estão se posicionando ou se estruturando como líder em um mercado com potencial ilimitado
que é o de IA, e preparando-se para transformar a atividade governamental com esta tecnologia.
A IA é uma tecnologia transformadora, que proporciona benefícios econômicos e sociais, pois
tem o potencial de revolucionar a relação governo e sociedade. A pesquisa e desenvolvimento
em IA podem promover retornos significativos com melhores oportunidades educacionais e
qualidade de vida e segurança. Esses potenciais benefícios levam a uma corrida de
investimentos declarados pelos governos, no entanto, é preciso se atentar para uma série de
considerações ao orientar essas estratégias de investimento, como debates jurídicos e éticos,
assim como de cunho social com a substituição de pessoas pelos serviços que a máquina poderá
proporcionar.
A tendência é de um aumento de estudos e patentes considerando especialmente as estratégias
nacionais dos governos para IA, com forte investimento em pesquisa e desenvolvimento de
soluções, como na criação de competência nos principais países exploradores desta tecnologia.
A IA tornou-se elemento central na competição internacional e conduz o futuro uso da
tecnologia no fortalecimento interno dos principais países desenvolvidos, com intuito de
aumentar a competitividade nacional, especialmente da indústria, defesa nacional, para reter os
melhores talentos a fim de criar vantagens competitivas para quem estiver na vanguarda. Como
aponta o estudo, a etapa de identificação de problema público possui pouca aplicação prática
com IA, o que sugere uma excelente oportunidade para exploração, assim como a etapa de
extinção. Foi possível comprovar que os sistemas de recomendação ainda são poucos
explorados nas soluções para governo, no entanto os grandes fornecedores de serviços
customizados para a população já o utilizam com bastante retorno positivo. O Brasil, pelo
potencial produtivo e capacidade intelectual, necessita se estabelecer como agente inovador
nesta área, especialmente planejando seu futuro estabelecendo sua estratégia nacional de IA. E
nota-se algumas iniciativas importantes do Governo Federal (BRASIL, 2019) sobre o anúncio
em novembro de 2019, na 5ª Semana de Inovação em Brasília, de criação de oito laboratórios
de IA e da consulta pública da Estratégia Brasileira de IA em dezembro de 2019.
Analisando o ambiente global de como as soluções de IA para governo estão sendo adotadas,
este estudo servirá de base para fomentar o desenvolvimento de soluções para o ciclo de
políticas públicas a partir de uma perspectiva de sistema de recomendação, baseado em técnicas
de aprendizado de máquina, numa abordagem não só para a administração pública, como
também para o cidadão. O rico conjunto de dados gerenciado pela administração pública é uma
fonte poderosa para ressignificar como os serviços são entregues ao cidadão e uma alternativa
disruptiva de desenvolver políticas públicas dirigida por dados. A base de dados da
administração pública representa a situação real da população e pode ser trabalhada para sugerir
ações de solução de problemas, podendo ser utilizada para identificação automática de
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problemas públicos e recomendação de ações/oportunidades personalizadas para o cidadão ou
um conjunto representativo da população. É o momento de utilizar a capacidade de
infraestrutura tecnológica hoje disponível, aliado a evolução dos algoritmos de IA, juntamente
com a maturidade dos métodos e ciências relacionadas a tratamento de dados, para potencializar
a forma com que a análise e formulação das políticas públicas são realizadas.
PERSPECTIVAS FUTURAS
O uso de dados e evidências para formulação de políticas públicas é pauta de discussões de
diversos agentes públicos. Considerando as técnicas de inteligência artificial, o estudo pode ser
expandido para outras categorias e soluções conforme suas diversas ramificações e
possibilidades. A agenda de capacitação na administração pública deve considerar as
alternativas que essas tecnologias podem ajudar na implementação de políticas públicas. Uma
expansão desse estudo pode considerar os resultados e retornos alcançados pela implementação
de IA pelos artigos apontados na pesquisa.
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APÊNDICE G – ARTIGO CIENTÍFICO: INOVANDO A EXPERIÊNCIA DO
CIDADÃO NO ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS FILTRADOS POR SISTEMAS DE
RECOMENDAÇÃO
Tipo do produto no apêndice:
Artigo Científico
Título do produto:
Aplicação de inteligência artificial no ciclo de políticas públicas
Application of artificial intelligence in the public policy cycle
Resumo:
A apresentação de um produto ou serviço nas plataformas digitais é fundamental para chamar a
atenção do usuário. Muitas organizações investem em pesquisa e inovação para fortalecer o acesso
dos clientes e manter sua fidelização. No entanto, percebe-se, ao analisar as plataformas oficiais de
serviços públicos, que há uma grande oportunidade de melhorar a atratividade com que estes serviços
são disponibilizados ao cidadão, e ele se sentir mais próximo com o formato apresentado,
especialmente quando os serviços são apresentados resultantes de sistemas de filtragem e
recomendação. Neste trabalho foram levantadas produções científicas registradas na plataforma
Scopus assim como outros meios de comunicação científica, e a prospecção constatou uma carência
de discussão direta relacionada ao tema. Também foi realizado um levantamento sobre a apresentação
dos serviços em portais e aplicativos públicos e privados e com isso proposto um conceito visual novo
para a apresentação dos serviços públicos, considerando que o cidadão que acessa os serviços públicos
é o mesmo que tem uma experiência diferenciada ao acessar serviços em plataformas privadas.

Abstract:
The presentation of a product or service on digital platforms is essential to attract the user's attention.
Many organizations invest in research and innovation to strengthen customer access and maintain
customer loyalty. However, when analyzing official public service platforms, there is a great
opportunity to improve the attractiveness with which these services are made available to citizens,
and that they feel closer to the format presented, especially when services are provided as a result of
filtering and recommendation systems. In this work, scientific productions registered on the Scopus
platform were surveyed, as well as other means of scientific communication, and prospecting found
a lack of direct discussion related to the topic. A survey was also carried out on the presentation of
services in portals and public and private applications and with that a new visual concept was
proposed for the presentation of public services, considering that the citizen who accesses public
services is the same person who has a different experience when access services on private platforms.

Evidência do Produto:
Artigo submetido para a Revista Democracia Digital e Governo Eletrônico segundo
protocolo abaixo:
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INOVANDO A EXPERIÊNCIA DO CIDADÃO NO ACESSO A SERVIÇOS
PÚBLICOS FILTRADOS POR SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO

RESUMO
A apresentação de um produto ou serviço nas plataformas digitais é fundamental para chamar
a atenção do usuário. Muitas organizações investem em pesquisa e inovação para fortalecer o
acesso dos clientes e manter sua fidelização. No entanto, percebe-se, ao analisar as plataformas
oficiais de serviços públicos, que há uma grande oportunidade de melhorar a atratividade com
que estes serviços são disponibilizados ao cidadão, e ele se sentir mais próximo com o formato
apresentado, especialmente quando os serviços são apresentados resultantes de sistemas de
filtragem e recomendação. Neste trabalho foram levantadas produções científicas registradas
na plataforma Scopus assim como outros meios de comunicação científica, e a prospecção
constatou uma carência de discussão direta relacionada ao tema. Também foi realizado um
levantamento sobre a apresentação dos serviços em portais e aplicativos públicos e privados e
com isso proposto um conceito visual novo para a apresentação dos serviços públicos,
considerando que o cidadão que acessa os serviços públicos é o mesmo que tem uma
experiência diferenciada ao acessar serviços em plataformas privadas.
Palavras-chave: Interface; Sistema de recomendação; Governo.

INNOVATING THE CITIZEN'S EXPERIENCE IN ACCESS TO PUBLIC SERVICES
FILTERED BY RECOMMENDATION SYSTEMS

ABSTRACT
The presentation of a product or service on digital platforms is essential to attract the user's
attention. Many organizations invest in research and innovation to strengthen customer access
and maintain customer loyalty. However, when analyzing official public service platforms,
there is a great opportunity to improve the attractiveness with which these services are made
available to citizens, and that they feel closer to the format presented, especially when services
are provided as a result of filtering and recommendation systems. In this work, scientific
productions registered on the Scopus platform were surveyed, as well as other means of
scientific communication, and prospecting found a lack of direct discussion related to the topic.
A survey was also carried out on the presentation of services in portals and public and private
applications and with that a new visual concept was proposed for the presentation of public
services, considering that the citizen who accesses public services is the same person who has
a different experience when access services on private platforms.
Keywords: Interface; Recommendation systems; Government.
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INNOVANDO LA EXPERIENCIA DEL CIUDADANO EN EL ACCESO A
SERVICIOS PÚBLICOS FILTRADOS POR SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN

RESUMEN
La presentación de un producto o servicio en plataformas digitales es fundamental para atraer
la atención del usuario. Muchas organizaciones invierten en investigación e innovación para
fortalecer el acceso de los clientes y mantener su lealtad. Sin embargo, al analizar las
plataformas oficiales de servicio público, se evidencia que existe una gran oportunidad para
mejorar el atractivo con el que estos servicios se ponen a disposición de los ciudadanos, y que
se sienten más cercanos al formato presentado, especialmente cuando se prestan servicios como
resultado de sistemas de filtrado y recomendación. En este trabajo se relevaron las producciones
científicas registradas en la plataforma Scopus, así como otros medios de comunicación
científica, y la prospección encontró una falta de discusión directa relacionada con el tema.
También se realizó una encuesta sobre la presentación de servicios en portales y aplicaciones
públicas y privadas y con ello se propuso un nuevo concepto visual para la presentación de
servicios públicos, considerando que el ciudadano que accede a los servicios públicos es la
misma persona que tiene una experiencia diferente cuando acceder a servicios en plataformas
privadas.
Palabras clave: Interfaz; Sistema de recomendación; Gobierno.

INTRODUÇÃO
A Internet é um ambiente de grande disponibilidade de produtos e serviços. Há uma
infinidade de dados sendo gerados e disponibilizados em todo mundo diariamente, e as
plataformas digitais precisam facilitar o acesso a esse conteúdo ao usuário. O primeiro desafio
trata de filtrar parte desse conteúdo para propor um ambiente mais personalizado ao usuário
concentrando conteúdo que pode ser de seu interesse. E os sistemas de recomendação
(Adomavicius e Tuzhilin, 2005; Ricci et al., 2011) são importantes ferramentas para esse
propósito. O segundo desafio e de apresentar de forma atrativa esse conteúdo filtrado ao
usuário, tornando sua experiência no acesso ao conteúdo mais impactante. A interação homemcomputador (IHC), que estuda a relação e interação entre pessoas e computadores (Fischer,
2001) é elemento chave nesse processo e questões relacionados a sistemas de recomendação
são destacadas por Zhang e Im (2002).
A psicologia, como estudo dos processos mentais e do comportamento humano, tem
uma forte relação com a experiência do usuário no uso de plataformas digitais para acesso a
serviços, considerando como as interfaces são disponibilizadas nessas plataformas. Alguns
princípios, abordado por Rigopoulos (2017) reforçam essa visão, como o efeito de isolamento
(efeito Von Restorff) baseado na possibilidade de lembrar pontos de uma tela devido ao seu
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destaque com uma determinada forma ou cor, ou o efeito de posição serial que faz com que um
usuário venha a lembrar melhor da primeira e última informação em uma série, ou a Lei de
Hick que trata sobre o tempo que o usuário leva para tomar uma decisão depende das opções
que estão dispostas na tela. Ou ainda a Lei de Proximidade que propõe que o cérebro do usuário
pode facilmente associar objetos próximos uns dos outros. Ainda pode-se citar a Carga
Cognitiva Intrínseca estabelece que as informações apresentadas devem ser curtas, simples e
com as palavras adequadas para que o usuário possa seguir facilmente as instruções.
São discussões importantes que são tratadas e analisadas como boas práticas no desenho
de interface gráfica para o usuário. Importante ressaltar que o cidadão que acessa serviços
públicos para essa interação com administração pública, é a mesma pessoa que é cliente de
diversas plataformas digitais privadas que oferecem experiências de acesso e atratividade que
mantem sua fidelização e encantamento ao navegar e encontrar os serviços desejados.
É percebido que muitos portais e aplicativos utilizam técnicas para ofertar a melhor
experiência ao usuário, no entanto, quando se trata de disponibilização de serviços públicos,
nem sempre essa oportunidade é explorada. A administração pública possui excelentes serviços
e bem estruturados internamente para atender sua função. Muitas vezes a apresentação dos
serviços públicos sugerem pouca atratividade (normalmente são listados em conteúdo de texto),
parecem ser de difícil entendimento (é utilizada uma linguagem complexa de cunho legal ou
com excesso de palavras para definir o nome do serviço) e, em muitos casos, possuem acesso
complicado (nem todos são reunidos num único local, ou são agrupados por órgãos e não pelo
que representa o serviço ou requerem habilidade do usuário/cidadão para as navegações
excessivas).
Os serviços poderiam ser redesenhados em torno das tecnologias mais recentes para
torná-los mais orientados para o cidadão e valiosos para a sociedade. Serviços públicos
personalizados de alta qualidade e administrações públicas eficientes podem levar a um maior
bem-estar e melhorar o ambiente de negócios visto que os procedimentos administrativos
poderiam ser simplificados. Especialmente as empresas que operam além fronteiras irão se
beneficiar significativamente de maior digitalização das administrações e serviços públicos
(Kuziemski e Misuraca, 2020).
Na apresentação da maioria dos portais públicos uma exibição de itens em listas, que,
segundo Felfernig et al. (2007) pode tendenciar uma pessoa a selecionar os extremos dessa lista
(primeiro ou último item). Já Nanou et al. (2010) destacam que a visualização de uma
recomendação pode ser na forma de texto, ícones e imagens ou usando combinações deles. A
combinação de gráficos, pode permitir formas inovadoras de exploração (O’Donovan et al.,
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2008). Verbert et al. (2013) apontam que outras formas de representação de recomendações
podem incluir modelos de relacionamento, modelos de tópicos e árvores hierárquicas para
visualizar as relações subjacentes entre usuários e itens, mapas sociais ou tags usadas no
sistema. Já Teo et al. (2016) abordam a possibilidade de uso da navegação visual pelos usuários
na descoberta de itens como uma alternativa à pesquisa explícita. Esse método oferece ao
usuário a navegar pelas imagens que representam o catálogo de itens, ao mesmo tempo em que
suscita preferência pelo tipo de item de que o usuário gosta. Na visão de Swearingen e Sinha
(2001), a capacidade dos recomendadores de se adaptarem às diversas necessidades dos
usuários faz com que se adote um design de múltiplas interfaces para alinhar visualmente vários
algoritmos híbridos dentro de uma única interface.
Assim, pretende-se neste trabalho analisar como este tema está sendo tratado pela
comunidade científica e pelas plataformas públicas e privadas e propor uma estrutura inicial de
interface de tela para disponibilização de serviços públicos proveniente do mecanismo de
filtragem de conteúdo, como de um sistema de recomendação.
METODOLOGIA
Conforme Silva e Menezes (2005) o presente estudo de pesquisa caracteriza-se como
aplicada em sua natureza. Quanto à forma de abordagem, não foram utilizadas metodologias ou
técnicas estatísticas para geração de significados na pesquisa, portanto há uma subjetividade
que não pode ser expressa numericamente, o que classifica sua abordagem como qualitativa.
Seus objetivos são definidos como exploratórios (Gil, 2008), que por meio de levantamento
bibliográfico buscou-se uma contextualização sobre a interface de apresentação de serviços
públicos, seguida de uma análise de conteúdo, dos resultados. Sobre os procedimentos técnicos,
é uma pesquisa bibliográfica desenvolvida a partir do uso de meios de comunicação científica,
principalmente livros e artigos de periódicos.
Os termos chaves que foram observados estão relacionados a “Sistemas de
Recomendação” e “interface” e “design”. A busca foi sintetizada por meio da expressão
(cadeias de pesquisa), como locuções na língua inglesa: “recommend* syst*” AND “interface*
design*”. Após a estruturação dos termos a serem utilizados na pesquisa, foram consultados os
acervos de periódicos contidos na base de dados Scopus, que compreende dados de 1975 a
2019, devido seu volume, capilaridade e relevância internacional de conteúdo ofertado, que
além dos próprios artigos que estão indexados a ela, também é possível obter resultados de
outras bases importantes. O levantamento dos dados foi realizado no mês de agosto de 2020.
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A pesquisa não limitou período de publicação dos artigos, pois era também objetivo
identificar alguma iniciativa antiga sobre o tema, o que promoveu 85 resultados na pesquisa.
Depois foi limitado apenas artigos científicos como base para a pesquisa, o que reduziu o escopo
para apenas 17 resultados, no entanto, após análise do conteúdo, 9 artigos tinham conteúdo
diretamente relacionado com o propósito do estudo:
1. Pommeranz et al. (2012) que exploraram a influência da interface no processo de
elicitação em uma configuração. O estudo concluiu que as pessoas consideram útil ser
capaz de explorar a ligação entre seus interesses, preferências e a conveniência dos
resultados e que elas não querem gastar esforço adicional nos casos em que pareça
desnecessário.
2. Chen e Pu (2014) relatam os resultados de dois estudos que compararam interfaces de
sistemas de recomendação, sendo o primeiro baseado em itens organizados, onde as
recomendações são apresentadas em uma estrutura de categorias por meio do método
de organização baseado em preferências e o segundo baseado na lista de classificação
padrão, onde as recomendações são listadas uma após o outro, conforme ordenado por
suas pontuações de previsão. O primeiro caso se concentrou na avaliação do movimento
dos olhos dos usuários nessas interfaces. Com a ajuda de um rastreador ocular, foi
concluído que a interface com itens organizados pode atrair significativamente a atenção
dos usuários para mais itens recomendados. E a segunda pesquisa mostrou ainda que o
modelo de itens organizados realizou significativamente melhor resultados em termos
de melhoria da qualidade de recomendação percebida pelos usuários, facilidade de uso
e utilidade do sistema. O estudo sugere que a mudança no design da interface de
recomendação pode não apenas alterar a distribuição da atenção dos usuários, mas
também influenciar suas atitudes subjetivas em direção ao sistema.
3. Tsai e Brusilovsky (2020) que evidenciaram que a interface consciente da diversidade
não apenas ajuda o usuário a perceber a diversidade, mas também ajuda o usuário a
melhorar a usabilidade no mundo real, além de tarefas simples de relevância;
4. Em Afridi et al. (2020) foi apontado que o design da interface do usuário pode facilitar
um sistema de recomendação no ambiente de aprendizagem;
5. Gedikli et al. (2014) abordam possíveis objetivos do uso de explicações nos sistemas de
recomendação, onde se destacam a eficiência (reduzindo o tempo de uso para completar
uma tarefa), efetividade (ajudando usuários a tomar as melhores decisões), persuasão
(mudando o comportamento de compra do usuário), transparência (explicando o motivo
de ter sido feita uma recomendação em particular), satisfação (aumentando a
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usabilidade e engajamento), averiguação (tornando corrigível o modelo do usuário do
sistema), confiança (aumentando a confiança do usuário no sistema);
6. Chorley et al. (2015) revelam que as dicas de metadados mostradas aos usuários têm
um efeito significativo no processo de tomada de decisão quando esses usuários estão
selecionando qual conteúdo consumir e esses efeitos variam dependendo dos metadados
apresentados e os atalhos que eles representam pode ter um efeito mais forte ou mais
fraco dependendo se eles são apresentados individualmente ou combinados. Ainda
destaca que é o relacionamento do usuário com o provedor do conteúdo que tem o efeito
mais forte no processo de tomada de decisão, com métricas que descrevem a qualidade
do conteúdo em si (o número de “retuites” no caso do estudo) também sendo importante;
7. Adomavicius et al. (2019) demonstram que os designs de exibição de classificação
gráfica de sistemas de recomendação são mais vantajosos do que os designs numéricos
na redução dos vieses, embora nenhum seja capaz de remover os vieses completamente;
8. Pu e Chen (2007) que apresentaram resultados no desenvolvimento de princípios de
design e algoritmos para construção de interfaces de explicação, onde os resultados são
agrupados de acordo com suas propriedades de compensação, é mostrado ser
significativamente mais eficaz na construção da confiança do usuário do que a
abordagem tradicional, com os usuários percebendo que é mais capaz e eficiente em
auxiliá-los na tomada de decisões e têm maior probabilidade de retornar à interface;
9. Cremonesi et al. (2017) que listaram importantes especificações de padrões de projetos
em sistemas de recomendação como: Conteúdo semelhante; Explicação de
Recomendações Elicitação de classificação; Recomendações de Categorias diferentes;
Recomendações consumidas juntas; Classificação de grupo de itens; Critérios de
recomendação; Escolhas dos editores; Escolha de Personalização.
Os resultados ainda proporcionaram a análise de outras literaturas como Knijnenburg et al.
(2011) que destacam que o design da interface do usuário como um todo é apenas parcialmente
responsável pela satisfação do usuário, pois a definição de algoritmos de filtragem adequados,
dados disponíveis e o contexto do domínio onde está sendo aplicado também pode influenciar
na satisfação do usuário nas recomendações (Pu et al., 2012). Outro destaque é tratado por
Friedrich e Zanker (2011) quando trazem o fato de que as explicações sobre as recomendações
realizadas são fatores cruciais para dar mais transparência e confiança no item recomendado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Analisando os portais de serviços ao cidadão de alguns países digitalmente avançados,
percebe-se um padrão no formato de disponibilização dos serviços. Normalmente utilizam um
mecanismo de pesquisa para entrada de dados textual com algoritmos mais inteligentes que
retornam resultados exatos e por aproximação de textos, como na Figura 1, que exibe a interface
dos portais do governo do Brasil, Canadá e Reino Unido.
Figura 1 – Mecanismo de busca de serviços em portais públicos.

Fonte: Portais oficiais do Governo do Brasil, Canadá e Reino Unido (2020).
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Esses portais utilizam a técnica de árvores hierárquicas como mecanismo de acesso e
busca aos serviços, normalmente iniciando pela área de negócio relativa ao serviço para facilitar
a navegação pela árvore de busca, como na Figura 2.
Figura 2 – Árvore de busca de serviços em portais públicos.

Fonte: Portais oficiais do Governo do Canadá e Reino Unido (2020).

Utilizam ainda técnicas de destaque para os serviços mais novos ou que requerem maior
atenção do cidadão, como na Figura 3 e alguns possuem possibilidade de identificação para
serviços mais customizados ao cidadão e para que seja possível um acompanhamento de
solicitações de serviços, como na Figura 4.
O portal de serviços do Estado de Alagoas (https://alagoasdigital.al.gov.br/) possui uma
interessante abordagem para um entendimento rápido do serviço público apresentado, por
exemplo se é um serviço que pode ser feito agendamento ou se tem custo em sua utilização,
conforme a Figura 5 destaca, um ícone é apresentado juntamente com o nome do serviço.
Figura 3 – Destaque de serviços em portais públicos.

Fonte: Portal oficial do Governo do Brasil (2020).
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Figura 4 – Acompanhamento de serviços em portais públicos.

Fonte: Portal oficial do Governo do Brasil (2020).
Figura 5 – Apresentação de serviços público no Governo de Alagoas.

Fonte: Portal oficial do Governo de Alagoas - https://alagoasdigital.al.gov.br/ (2020).
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Aplicativo de governo para dispositivos móveis é uma alternativa bastante viável de
grande popularidade pela facilidade de uso e ao grande acesso da população a smartphones. Os
aplicativos necessitam de projetos de visualização mais trabalhados devido ao pouco espaço
disponibilizado pelo visor de um smartphone em relação a tela de um computador pessoal ou
laptop.
Embora tenha disponibilizado o aplicativo Meu Gov.br, o Governo Federal adotou uma
estratégia de ter diversos aplicativos, basicamente um para cada serviço público ou um conjunto
de serviços públicos fortemente relacionados. Podemos perceber os aplicativos disponíveis
como na consulta a loja virtual Play Store (Google), como demonstrado na Figura 6.
O desafio é muito maior como podemos analisar nos aplicativos dos estados de Mato
Grosso, Minas Gerais, Espírito Santo e Pernambuco, apresentados na Figura 7. Percebe-se que
utilizam basicamente a mesma abordagem utilizada pelos portais, onde apresentam os serviços
agrupados por grupo ou área de negócio e uma navegação hierarquizada até que o cidadão possa
ter acesso ao serviço específico que ele procura. A ação ainda depende da destreza do cidadão
em saber exatamente o que ele precisa acessar e entendimento sobre como os serviços estão
catalogados segundo a taxonomia de cada governo quando disponibiliza as plataformas digitais.
Figura 6 – Aplicativos do Governo Federal do Brasil.

Fonte: Captura de tela do site da Loja Google Play18

18

Disponível em: https://play.google.com/store. Acesso em ago. 2020.
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Figura 7 – Aplicativos de governos estaduais no Brasil.

Fonte: Captura de tela dos aplicativos MT Cidadão, MG App Cidadão, ES na Palma da Mão e PE Cidadão

Muitas empresas já se beneficiam com o uso de sistemas de recomendação e se
preocupam com a atratividade na apresentação de seu produto e serviço. Podemos destacar
empresas como Netflix, Amazon, Americanas.com e Youtube (Google). Na Figura 8, que
demonstra o portal da Americanas, temos os produtos listado em ordem de interesse, e uma
faixa com possibilidade de buscas a novos produtos. Mas nota-se o uso de recursos gráficos e
informações importantes sobre o produto logo na primeira apresentação.
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Figura 8 – Portal da Americanas.com.

Fonte: Captura de tela da Página da Americanas.19

Já na Figura 9, podemos identificar a tela inicial de acesso das plataformas de streaming
da Netflix e Amazon Prime apresentando os filmes recomendados utilizando recursos visuais
com imagens, cores e navegação facilitada. Nota-se uma proposta de customização de
plataforma de serviços filtrando dados para cada perfil de cliente.
Figura 9 – Tela de entrada customizada das plataformas de streaming Netflix e Amazon.

Fonte: Captura de tela da tela de televisão (2020).

Na Figura 10 é apresentado tela do portal Amazon.com, que além de possibilitar a
pesquisa aberta por produtos, utiliza imagens com alta qualidade e uma relação de
recomendações de produtos similares.

19

Disponível em: http://americanas.com. Acesso em ago. 2020.
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Figura 10 – Portal Amazon.com.

Fonte: Captura de tela da Página da Amazon.com (2020).20

E a Figura 11 apresenta o portal do Youtube com a tela de início contendo uma lista de
recomendações baseado no histórico de interação com a plataforma e que também utiliza
imagem bem representativa dos vídeos e informações básicas de tempo, canal, número de
visualizações e data de postagem para que o usuário consiga ter informações suficientes para
chamar sua atenção ao vídeo.
Figura 11 – Portal do Youtube.

Fonte: Captura de tela da página do Youtube21.

Um caso especial de aprofundamento desse estudo aborda as estratégias adotadas pela
empresa Netflix (Gomez-Uribe e Hunt, 2016), que é um exemplo de grande sucesso no uso dos
sistemas de recomendação, tanto para fidelizar o cliente, quanto para buscar cada vez mais
inovações e melhoria para tornar sua interface com o cliente cada vez mais atrativa e
interessante. A Netflix, mesmo como um ambiente de recomendação bem consolidada, criou,
no ano de 2006, uma competição para que cientistas do mundo todo pudesse apresentar um
modelo que pudesse melhorar ainda mais a precisão e resultado do seu sistema de
recomendação. Foi o Prêmio Netflix (NETFLIX PRIZE) que investiu um milhão de dólares ao

20
21

Disponível em http://www.amazon.com. Acessado em ago. 2020.
Disponível em http://www.youtube.com. Acessado em ago. 2020.
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vencedor, que alcançou um RMSE (erro quadrático médio da raiz) menor que o algoritmo usado
pela empresa (Bennet e Lanning, 2007).
Há uma grande estratégia por parte da Netflix quando se trata dos detalhes da
informação de um produto/serviço, pois constataram que quando um cliente acessa a página
inicial de um título, este olha vários detalhes, incluindo a arte de exibição (por exemplo, a arte
de “Narcos” destacada na linha “Popular na Netflix”), o título (“Narcos”), as classificações do
filme, sinopse, classificação por estrelas, conforme observado na Figura 12. Por meio de vários
estudos, os engenheiros da empresa detectaram que os clientes olham primeiro para a obra de
arte e depois decidem se devem olhar para detalhes adicionais, conforme apontado por Chong
(2020), fortalecendo a importância do padrão visual de disponibilização do serviço/produto.
Figura 12 – Tela da Netflix.

Fonte: Krishnan (2020).

E após vários experimentos, os engenheiros da empresa definiram mecanismos na
plataforma que personaliza com base no perfil e preferências do usuário, as imagens, chamadas
de “obras de arte” pela empresa. A atratividade da interface da Netflix não seria a mesmo sem
o uso dos recursos gráficos, conforme pode-se observar na Figura 13.
Figura 13 – Tela da Netflix sem recursos de imagens.

Fonte: Chandrashekar et al. (2020).
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Outra abordagem importante é retratada por Krishnan (2020) que aborda o modelo de
apresentação dos serviços, onde a Netflix utiliza um sistema de classificação baseado em duas
camadas, destacando as recomendações aparecem dentro de cada linha (recomendações mais
fortes à esquerda) e nas linhas (recomendações mais fortes no topo), conforme Figura 14, sendo
que cada linha dá ênfase para uma pauta específica, como Top 10 visualizações, Lançamentos,
Originais Netflix, Filmes de Ação, Romance, etc. Essa forma traz vantagens tanto para o cliente
que pode decidir seu interesse numa determinada categoria quando lhe é apresentado uma lista
de itens semelhantes, quanto para a empresa, que dependendo da movimentação e navegação
do cliente na plataforma consegue coletar o interesse de cada usuário.
Figura 14 – Modelo de navegação da Netflix.

Fonte: Chong (2020).

Chong (2020) também destaca a variedade de mecanismos de filtragens na plataforma,
pois utilizam técnicas de Classificação de vídeo personalizada (PVR), que filtra o catálogo por
um determinado critério (por exemplo, programas de TV violentos, programas de TV dos EUA,
romance, etc.), combinado com outros recursos como características do usuário e popularidade;
Top-N Video Ranker que observa o topo da classificação de vídeos assistidos em todo catálogo;
Trending Now Ranker que captura tendências temporais que a Netflix deduz como fortes
preditores, como eventos que têm uma tendência sazonal e se repetem (como o dia dos
namorados leva a um aumento no consumo de vídeos de romance) e eventos pontuais de curto
prazo (como o caso do Coronavírus ou outros desastres, levando ao interesse de curto prazo em
documentários sobre esse assunto); Continue Watching Ranker, que analisa os itens que o
membro consumiu, mas não completou a visualização até o final; Video-Video Similarity
Ranker (BYW - Because you watched) que basicamente se assemelha a um algoritmo de
filtragem baseado em conteúdo; entre outros.
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Essa geração de diversas linhas de grupos de serviços passa por um processo de
concorrência focada não somente na precisão, mas também em proporcionar diversidade,
acessibilidade e estabilidade ao mesmo tempo, bem como considerando recursos de hardware
de acordo com o dispositivo que está sendo utilizado pelo usuário, conforme retrata a Figura
15.
Figura 15 - Modelo de fluxo de trabalho da Netflix.

Fonte: Chong (2020).

Um problema enfrentado pela Netflix é que seu catálogo contém muito mais vídeos do
que pode ser exibido em uma única página e cada cliente vem com seu próprio conjunto
exclusivo de interesses. Assim, um desafio algorítmico geral torna-se como melhor adequar a
página inicial de cada membro para torná-la relevante, cobrir seus interesses e intenções e ainda
permitir a exploração do catálogo (Alvino e Basilico, 2020). Esse esforço demonstra um viés
de grande importância dada pela empresa Netflix na apresentação de seu conteúdo para seu
público.
Todo processo de recomendação de serviços ou produto não pode negligenciar a
apresentação do conteúdo ao usuário final. E neste estudo a interface de apresentação que
tornará a recomendação mais atrativa ao cidadão é elemento chave nessa relação e requer uma
atenção especial.
O resultado de um processo de filtragem de conteúdo visa detectar os serviços mais
relevantes e ofertar ao cidadão. O método pode trabalhar com os vários resultados possíveis
para apresentar ao cidadão uma tela exemplificativa com vários carrosséis de recomendações,
como exemplo da Figura 16:
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Figura 16 - Tela exemplificativa de apresentação das recomendações

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).

O foco desta discussão é prover alternativas para que seja possível implementar uma
interface mais amigável e próxima ao entendimento do cidadão, especialmente relacionada às
recomendações de serviços públicos.
A experiência do usuário no consumo de outros serviços quando, no papel de cliente,
acessa portais e aplicativos de empresas privadas consumindo filmes, séries, vídeos, músicas e
produtos, pode ser comparado quando este mesmo usuário, no papel de cidadão, acessa os
serviços públicos nos portais e aplicativos do governo. Pode-se alegar que não é a mesma
situação, pois com os serviços públicos há uma obrigação no seu acesso e que nem sempre pode
despertar a mesma sensação no usuário. No entanto, está sendo tratado um provedor que precisa
apresentar seus produtos/serviços a um consumidor, e que precisa receber a informação da
maneira mais atrativa e simples. Isso pode se aplicar também para a administração pública como
grande provedor de serviços para toda população. A essência da administração pública é prover
serviços públicos, então estes podem ser apresentados da melhor maneira possível, pois quando
se trata de serviços públicos, não abrange somente obrigações, mas também direitos,
oportunidades, notícias, informações, participação social, entre outros.
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Conforme abordado neste estudo, os portais públicos sugerem um design de interface
padrão e de oportunidade para inovar na apresentação do conteúdo. Passa por uma mudança de
pensamento, que a transformação digital já carrega em sua essência, tendo o cidadão como
âmago de todo processo. No entanto, um dos maiores desafios da administração pública é tornar
a apresentação de seus serviços públicos nas plataformas digitais o mais atrativo possível.
Nem todo cidadão entende ou tem a facilidade para absorver a complexidade na
apresentação das informações nos portais públicos. A grande maioria não utiliza uma
linguagem mais próxima ao cidadão e exageram nos jargões técnicos ou jurídicos demais.
Normalmente o nome (descrição) de um serviço público é utilizado pelos portais e aplicativos
num padrão que é muito claro para o agente público, no entanto muitas vezes de grande
complexidade para o cidadão. Os termos relacionados aos impostos ou legislação tem uma
descrição mais rebuscada, pela própria natureza do serviço, mas que poderia ser simplificada
para fazer mais sentido para que visualiza nos portais e aplicativos. E ao analisar os portais e
aplicativos é perceptível um padrão na definição do nome de um serviço público, que envolve:
•

Verbo de ação (Ex: Consultar, Pagar, Validar, Transferir etc.)

•

Documento/Artefato (Ex: Multa, Cartão, Inscrição, Guia etc.)

•

Imposto/obrigação ou direito (Ex: IPVA, ICMS, IPTU, Matrícula etc.)

Sobre esses pontos, a sugestão de um nome curto para o serviço público pode se encaixar
nesse formato. Conseguir a atenção do cidadão com basicamente esses três pontos chaves
precisa ter suficiência para o entendimento macro do propósito do serviço.
Assim, a proposta deste estudo, considerando as boas práticas e análises já trabalhadas
pelos principais portais provedores de serviços ao usuário e ainda a necessidade de tornar mais
atrativo a apresentação dos serviços públicos na interface dos aplicativos e portais públicos,
será de apresentar resumidamente os serviços ao cidadão utilizando uma imagem
representativa, um nome curto que facilita sua identificação pelo cidadão de forma simples e
objetiva e utilizar recursos simbólicos que demonstram algumas características do serviço,
como: serviço com custo; serviço com possibilidade de agendamento; serviço exclusivo para
PNE; etc. Além de informar o motivo (explicação) do porquê a recomendação está sendo feita
para o usuário, conforme a Figura 17.
As recomendações de serviços públicos poderão ser assim disponibilizadas nos
mecanismos de acesso a serviços públicos ao cidadão (portais e aplicativos), conforme as
Figuras 18 e 19 sugerem.
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Figura 17 – Estrutura da proposta de apresentação de serviços públicos.

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo (2020).
Figura 18 – Proposta de interface para apresentação de serviços públicos em aplicativo móvel.

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo (2020).22
Figura 19 – Proposta de interface para apresentação de serviços públicos em portal.

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo (2020).

22

Todas as imagens vetorizadas foram extraídas do portal https://stories.freepik.com/ que disponibilizam de
forma gratuita. Assim como as fotos utilizadas que foram extraídas do portal https://pixabay.com/pt/.
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Como as Figuras 18 e 19 sugerem, a estrutura visual dos serviços está atrelada ao uso
de uma imagem que pode ser num formato mais simples utilizando uma imagem vetorizada
colorida de acordo com as cores da plataforma do órgão público, ou uma foto relacionada ao
serviço. Percebe-se que ambos os casos não procuraram representar o serviço de forma trivial
e óbvia, mas sim de forma a atrair a atenção do usuário, tornando a apresentação menos forçada
e penosa já que normalmente um serviço público está relacionado a prestação de conta ou
pagamento de imposto.
CONCLUSÃO
Este estudo apresenta uma proposta de melhoria na disponibilização de serviços
públicos em plataformas digitais com a integração de resultados dos sistemas de recomendação
para solucionar o problema de sobrecarga de informações. O foco principal foi discutir como o
conteúdo filtrado pode ser mais bem apresentado ao cidadão por meio de uma interface mais
simples, objetiva e atrativa, proporcionando uma nova experiência do usuário nas plataformas
digitais públicas.
Independente de plataforma pública ou privada, a apresentação de um produto ou
serviço para um usuário numa plataforma digital é peça chave para que a atratividade possa
chamar sua atenção. Os serviços públicos digitais possuem características essenciais
semelhantes de um outro serviço disponível da web. A diferença principal é sobre o objetivo de
cada um e como cada provedor o disponibiliza nas plataformas como mecanismo de atenção do
usuário. O motivador que alimenta um gestor de conteúdo privado é de atrair pela interação e
encantamento e muitas vezes o motivador de um gestor de conteúdo público é de cumprir algum
ato normativo ou legal. Há um entendimento geral que o serviço público esteja atrelado a
obrigação ou dever, mas pouco se destaca que o serviço público pode dar suporte a um direito,
ou a uma oportunidade gerada pela administração pública, ou uma notícia proveniente dos
diversos órgãos públicos, ou ainda qualquer ação de governo.
A transformação digital está movimentando todas as esferas e poderes públicos para
digitalizar seus serviços e disponibilizar em plataformas digitais. O grande desafio será de
tornar esses serviços mais próximos do cidadão e essa proximidade pode estar relacionada com
a filtragem desse conteúdo e a forma com que estes são apresentados. E pelo demonstrado neste
artigo, os portais e aplicativos públicos podem buscar uma maneira mais inovadora de tornar o
serviço público mais próximo ao cidadão.
Há uma perspectiva futura de implementar a proposta na plataforma digital do Governo
do Estado de Mato Grosso, bem como avaliar seu resultado junto ao cidadão mato-grossense.
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APÊNDICE H – RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO: MANUAL
ESTRUTURAÇÃO DE PORTFÓLIO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO

DE

Tipo do produto no apêndice:
Relatório Técnico Conclusivo
Título do produto:
Manual de estruturação de portfólio de serviços ao cidadão pelo o Governo de Mato Grosso
Citizen services portfolio structuring manual
Resumo:
O portfólio de serviços ao cidadão é tratado neste contexto como uma plataforma para
gerenciar os serviços públicos durante todo seu ciclo de vida após a identificação de sua
necessidade e pode abranger tanto a Carta de Serviços ao Usuário, exigido pela Lei Federal
13460/2017, bem como a gestão dos metadados que compõe a estruturação dos serviços
prestados pela administração pública. A definição de um portfólio de serviços requer um
grande esforço pela administração pública em diversos sentidos, desde o entendimento de
como essa ferramenta poderá ser útil para as partes interessadas, passando pela coleta dos
dados, o desenvolvimento de metodologia e ferramenta tecnológica para seu controle e a
manutenção dos dados sobre os serviços. A proposta deste relatório é auxiliar os agentes
públicos no processo de definição da estratégia para desenvolvimento do portfólio de
serviços, assim como propor a estruturação de metadados que podem ser observados e que
são fundamentais para que um modelo baseado em sistema de recomendação possa evoluir
em seu mecanismo de filtragem de dados e personalizar cada vez mais os serviços ao cidadão
Abstract:
The citizen services portfolio is treated in this context as a platform to manage public services
throughout their life cycle after identifying their needs and can cover both the User Service
Charter, required by Brazilian Federal Law 13460/2017, as well the management of
metadata that makes up the structure of services provided by public administration. The
definition of a service portfolio requires a great effort by the public administration in several
ways, from understanding how this tool can be useful for interested parties, through data
collection, the development of methodology and technological tool for its control and
maintenance of data on services. The purpose of this report is to assist public agents in the
process of defining the strategy for developing the service portfolio, as well as proposing the
structuring of metadata that can be observed and that are fundamental for a model based on
a recommendation system to evolve in its data filtering mechanism and increasingly
personalize citizen services.
Evidência do Produto:
Não se aplica.
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RESUMO
O portfólio de serviços ao cidadão é tratado neste contexto como uma plataforma para gerenciar
os serviços públicos durante todo seu ciclo de vida após a identificação de sua necessidade e
pode abranger tanto a Carta de Serviços ao Usuário, exigido pela Lei Federal 13460/2017, bem
como a gestão dos metadados que compõe a estruturação dos serviços prestados pela
administração pública. A definição de um portfólio de serviços requer um grande esforço pela
administração pública em diversos sentidos, desde o entendimento de como essa ferramenta
poderá ser útil para as partes interessadas, passando pela coleta dos dados, o desenvolvimento
de metodologia e ferramenta tecnológica para seu controle e a manutenção dos dados sobre os
serviços. A proposta deste relatório é auxiliar os agentes públicos no processo de definição da
estratégia para desenvolvimento do portfólio de serviços, assim como propor a estruturação de
metadados que podem ser observados e que são fundamentais para que um modelo baseado em
sistema de recomendação possa evoluir em seu mecanismo de filtragem de dados e personalizar
cada vez mais os serviços ao cidadão.
ABSTRACT
The citizen services portfolio is treated in this context as a platform to manage public services
throughout their life cycle after identifying their needs and can cover both the User Service
Charter, required by Brazilian Federal Law 13460/2017, as well the management of metadata
that makes up the structure of services provided by public administration. The definition of a
service portfolio requires a great effort by the public administration in several ways, from
understanding how this tool can be useful for interested parties, through data collection, the
development of methodology and technological tool for its control and maintenance of data on
services. The purpose of this report is to assist public agents in the process of defining the
strategy for developing the service portfolio, as well as proposing the structuring of metadata
that can be observed and that are fundamental for a model based on a recommendation system
to evolve in its data filtering mechanism and increasingly personalize citizen services.
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INTRODUÇÃO
Contexto e motivação
A constituição do Brasil (BRASIL, 1988) não define o que é um serviço público, no
entanto é a estrutura basilar do propósito da administração pública, pois descreve suas
responsabilidades e os princípios fundamentais que lhes conferem prerrogativas e restrições em
suas obrigações perante a sociedade. Estão contidas diretrizes sobre ações que devem ser
realizadas exclusivamente pela administração pública, outras que permite que sejam
compartilhadas com a iniciativa privada e inclusive algumas que devem ser exploradas por
particulares. Todas essas ações são entregues, pela administração pública, por meio de serviços
públicos.
A principal finalidade da administração pública é efetivar o Estado Democrático de
Direito (BRASIL, 1988). Os agentes e instituições públicas devem buscar sempre o alcance dos
objetivos fundamentais da República, dispostos no art. 3º da Constituição Federal, bem como
diferenciam as responsabilidades entre poderes e esferas da administração pública (art. 2º), nas
esferas municipal, estadual e federal.
Assim, cada instituição (ou um grupo de instituições constituídas na forma de um
governo) define a relação de serviços públicos que estão disponibilizados para a população.
Essa organização pode se dar por meio de um portfólio de serviços públicos que pode gerenciar
os serviços públicos prestados.
É fundamental que um portfólio de serviços públicos seja capaz de alinhar as
necessidades e expectativas do público-alvo e das partes interessadas aos objetivos estratégicos
e metas globais das instituições públicas, inclusive sendo capaz de medir a eficiência da
máquina pública considerando seu principal foco que é na prestação de serviços públicos. Estes
ainda precisam ser definidos, estruturados, implementados, monitorados e avaliados. E para que
isso seja possível, a administração pública precisa conhecer o que ela entrega, precisa conhecer
os seus serviços para conseguir fazer uma gestão efetiva.
O portfólio de serviços ao cidadão é tratado neste contexto como uma plataforma para
gerenciar os serviços públicos durante todo seu ciclo de vida após a identificação de sua
necessidade. Essa plataforma se limita a abranger a Carta de Serviços ao Usuário (cidadão),
bem como a gestão dos metadados que compõe a estruturação dos serviços prestados pela
administração pública.
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Não se trata de coletar e gerenciar as necessidades do usuário que permeiam todo
princípio de um serviço público e nem da entrega de valor do serviço ao cidadão, e sim, depois
de refletida sua implementação, possibilitar a administração pública gerenciar a estruturação e
modelagem técnica do serviço público.
A Carta de Serviço ao Usuário é objeto obrigatório de toda administração pública de
acordo com a BRASIL (2017), que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do
usuário dos serviços públicos da administração pública e aplica-se à administração pública
direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Segundo essa mesma lei, a Carta de Serviços ao Usuário tem por objetivo informar o
usuário sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso a esses serviços
e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público (Art. 7º § 1º), e ainda
de acordo com o Art. 7º § 2º, deverá trazer informações claras e precisas em relação a cada um
dos serviços prestados, apresentando, no mínimo, informações relacionadas a:

I - serviços oferecidos;
II - requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o serviço;
III - principais etapas para processamento do serviço;
IV - previsão do prazo máximo para a prestação do serviço;
V - forma de prestação do serviço; e
VI - locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação
do serviço.

Ainda de acordo com o Art. 7º §3º, além das informações descritas acima, a Carta de
Serviços ao Usuário deverá detalhar os compromissos e padrões de qualidade do atendimento
relativos, no mínimo, aos seguintes aspectos:

I - prioridades de atendimento;
II - previsão de tempo de espera para atendimento;
III - mecanismos de comunicação com os usuários;
IV - procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários; e
V - mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do serviço
solicitado e de eventual manifestação.

São informações de suma importância para que a administração pública possa atender
com mais qualidade e agilidade as necessidades da população.
A legislação em BRASIL (2017) se preocupou mais em padronizar informações básicas
de como a administração pública deveria considerar para apresentar o serviço ao cidadão. No
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entanto, são informações de uso do serviço, de como ele é realizado, prazos, locais, custos,
passo-a-passo.
Nesse sentido foi avaliado, num contexto de governo estadual (executivo estadual), a
situação de aplicação da referida lei nas 27 unidades federativas do Brasil, conforme o Quadro
1. A pesquisa foi realizada nos dias 16 e 17/08/2020.
Embora uma grande maioria esteja em conformidade com a lei, não implica no serviço
estar (e ser) atrativo para o cidadão. As informações obrigatórias são disponibilizadas, o que
torna o agente público livre de penalidades, porém, para o usuário (cidadão), é um desafio
entender esse volume de informações disponíveis.
Nessa busca foi percebido a dificuldade de o cidadão encontrar o local adequado de
disponibilização da carta de serviços. Primeiramente buscando na plataforma de pesquisa
Google por “carta de serviços governo <nome do estado>”, e poucos retornos foram apurados.
Depois buscando diretamente pelos portais oficiais de cada estado, ainda algumas não
apresentaram um canal de serviço ao cidadão. E a pesquisa precisou ser complementada por
“serviços governo <nome do estado>” e ainda com acesso aos portais de transparência de
alguns estados.
Outro destaque é sobre o comportamento de alguns estados na disponibilização da carta
de serviço ser distribuída nos portais individuais de cada órgão que compõe o governo.
Observou-se ainda que muitos portais de governo servem apenas como um roteador de serviços
públicos para os portais específicos dos órgãos responsáveis.
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Quadro 1 - Levantamento sobre a implementação da carta de serviços pelas 27 UF

Acre

AC

Portal
Centralizado
com carta de
serviço de
Governo
SIM

Alagoas

AL

SIM

SIM

Amapá
Amazonas
Bahia

AP
AM
BA

NÃO
SIM
SIM

SIM
NÃO
SIM

Ceará

CE

SIM

SIM

Espírito Santo

ES

SIM

NÃO

Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí

GO
MA
MT
MS
MG
PA
PB
PR
PE
PI

SIM
NÃO
NÃO
SIM
SIM
NÃO
SIM
SIM
SIM
NÃO

SIM
NÃO
NÃO
SIM
SIM
NÃO
SIM
SIM
SIM
NÃO

Rio de Janeiro

RJ

SIM

SIM

RN

SIM

SIM

RS
RO
RR
SC
SP

SIM
NÃO
NÃO
SIM
NÃO

Sergipe

SE

SIM

SIM
NÃO
NÃO
SIM
NÃO
SIM

Tocantins

TO

SIM

(parcial)
NÃO

Distrito Federal

DF

SIM

NÃO

Unidade Federativa (UF)

Rio Grande do
Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo

Atende
a Lei
13460/
2017
SIM

URL

http://gsp.ac.gov.br/
https://alagoasdigital.al.gov.br/guia-de-servicosdigital/
https://servicos.portal.ap.gov.br/
http://www.amazonas.am.gov.br/servicos/cidadao/
http://servicos.ba.gov.br/
https://cartadeservicos.ce.gov.br/ConsultaCesec/pg
_cs_servico.aspx
https://www.es.gov.br/ e
https://acessocidadao.es.gov.br/Informacoes/Servic
os
https://www.go.gov.br/servicos/todos-os-servicos

https://www.cartasdeservicos.ms.gov.br/
https://www.mg.gov.br/cidadao
https://paraiba.pb.gov.br/carta-de-servicos
https://www.pia.pr.gov.br/
https://www.pecidadao.pe.gov.br/#/
http://www.governoaberto.rj.gov.br/quadro-geralservicos
http://www.cidadao.rn.gov.br/
https://www.rs.gov.br/inicial

https://www.sc.gov.br/servicos/
http://www.cidadao.sp.gov.br/
http://www.ceac.se.gov.br/
https://portal.to.gov.br/servicos/
http://www.df.gov.br/category/servicos-2/
http://www.df.gov.br/category/servicos/

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Como visto no Quadro 1, o Governo do Estado de MT ainda não possui um portal com
todas as características definidas na lei. Portanto, torna-se uma grande oportunidade de melhoria
propor um modelo inovador para que tanto o agente público possa cumprir sua obrigação,
quanto ao cidadão ter uma alternativa para melhor visualizar e ter acesso aos serviços públicos.
Um esforço deverá ser dedicado para levantar todas as informações exigidas, no entanto, esse
esforço de adequação também pode ser uma grande oportunidade para que o Governo de Mato
Grosso possa realizar um censo sobre os serviços públicos disponibilizados e efetivamente
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entender a quantidade, qualidade e modo de entrega dos serviços por parte da administração
pública. Ainda poderá ser ideal para levantar dados sobre os serviços, que para um sistema de
tecnologia possa ser trabalhado e melhorar, ainda mais, sua oferta ao cidadão de acordo com a
variedade de perfil, necessidade, acesso desse cidadão. Assim, a proposta de estruturar o
Portfólio de Serviços do Governo com dados, além do exigido pela Lei, com novos dados de
gestão dos serviços demonstra-se como fundamental, nesse esforço inicial, para uma análise e
tratamento mais apurada sobre essas informações.
Objetivo
O objetivo deste relatório técnico é apresentar um manual (guia de instruções técnicas)
para a apoiar o Governo do Estado de Mato Grosso na estruturação do portfólio de serviços ao
cidadão, e foi desenvolvida durante a produção técnico-científica para Trabalho de Conclusão
do Curso de Mestrado Profissional em Rede Nacional em Propriedade Intelectual e
Transferência de Tecnologia para Inovação.
Este relatório ainda visa auxiliar os agentes públicos no processo de definição da
estratégia para desenvolvimento do portfólio de serviços. Além disso, destaca-se neste trabalho
uma oportunidade de propor a estruturação de metadados que poderiam ser observados nessa
reestruturação da Carta de Serviços ao Usuário e que são fundamentais para que um modelo
baseado em sistema de recomendação possa evoluir em seu mecanismo de filtragem de dados
e personalizar cada vez mais os serviços ao cidadão.
Organização deste relatório
O restante deste relatório está organizado da seguinte forma: O tópico de fundamentação
técnica fornece uma discussão sobre os agrupadores de metadados e como as unidades
federativas estão utilizando a carta de serviços ao usuário. No tópico manual técnico são
apresentados os detalhes técnicos da proposta de um portfólio de serviços ao cidadão.
Finalmente, no tópico de considerações finais são apresentadas as conclusões, principais
contribuições e oportunidades para trabalhos futuros.
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FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA
A ideia de um portfólio de serviços robusto
A estruturação de um Portfólio de Serviços requer um grande esforço pela administração
pública em diversos sentidos, desde o entendimento de como essa ferramenta poderá ser útil
para as partes interessadas, passando pela coleta dos dados, o desenvolvimento de metodologia
e ferramenta tecnológica para seu controle e a manutenção dos dados sobre os serviços.
Mas o ponto principal de todo projeto de um portfólio de serviços é a conscientização
de todo agente público de que pode ser uma ferramenta que trará grande valor não só para o
cidadão, mas para o seu trabalho no dia a dia.
Todo esforço de um servidor público deve se consolidar num serviço público para a
população, então o portfólio pode se demonstrar um aliado na visualização de seu trabalho
diário em algo em que o gestor tenha a possibilidade de avaliar a entrega ao seu público-alvo.
Considerando as diversas oportunidades que podem ser alcançadas pelo esforço de
construir um portfólio de serviços, necessário até mesmo por lei, é importante identificar
metadados interessantes para que seja possível a estruturação de um portfólio útil e robusto.
Nesse sentido, um portfólio poderá conter metadados como demonstrado no Quadro 2.
Quadro 2 - Conjunto de metadados sugestivos para o portfólio de serviços ao cidadão
Metadados
Exemplo
Básicos sobre o serviço
Ex: Nome, descrição;
Exigidos por lei
Ex: Lei 13460/2017;
Úteis para entendimento do serviço
Ex: Legislação atrelada;
De controle do governo
Ex: Órgão, Agente responsável;
Para sistemas tecnológicos
Ex: Sistemas de Recomendação;
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Todos os dados levantados por um portfólio são importantes que sejam úteis e não
meramente uma catalogação de informações. Uma proposta de metadados para as categorias
elencadas no Quadro 2 pode ser visualizada nos Quadros 3 e 4.

Campo de controle

Identificação
Nome
Descrição
Área relacionada
Requisitos para uso do serviço
Etapas de processamento do serviço
Prazo de atendimento máximo
Canais de prestação do serviço
Canais de manifestação sobre o serviço
Prioridade de atendimento
Forma de comunicação ao usuário
Procedimento sobre manifestação do usuário
Mecanismo de consulta sobre andamento do serviço
Legislação
Data de última atualização
Órgão responsável
Órgãos co-responsáveis
Responsável no órgão pelo serviço
Contato Responsável no órgão pelo serviço
Suplente de responsável no órgão pelo serviço
Contato do Suplente de responsável no órgão pelo serviço
Público alvo do serviço
Serviço exclusivo para PNE
Cobrança/custo pelo serviço
Sazonalidade do serviço
Nível de digitalização do serviço
Agendamento para este serviço
Nome curto/popular
Marcadores
Imagem representativa do serviço
Eventos de Vida do Cidadão
Eventos de Curto Prazo

Descrição do campo

Código de identificação do serviço
Nome do serviço na visão do órgão executor
Descrição detalhada sobre o que é o serviço
Área do Governo onde o serviço atua diretamente
Requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o serviço
Principais etapas para processamento do serviço
Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço
Formas de prestação do serviço
Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do serviço
Critério de prioridade para recebimento do serviço
Mecanismos de comunicação com os usuários
Procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários
Mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do serviço solicitado e de eventual manifestação
Legislação relacionada ao serviço ofertado
Data que os dados sobre o serviço foram atualizados
Órgão no governo responsável diretamento pelo serviço
Outros órgãos que são co-responsáveis pela entrega do serviço
Nome do agente público responsável pela execução do serviço no órgão
Dados de contato do agente público responsável pela execução do serviço no órgão
Nome do agente público suplente responsável pela execução do serviço no órgão
Dados de contato do agente público suplente responsável pela execução do serviço no órgão
Definição de qual o público prinicipal do serviço ofertado de acordo com a taxonomia definida pelo governo
Indicação se o serviço é exclusivo para PNE
Indicação se o serviço tem custo para o cidadão
Definição de períodos no ano onde o serviço é obrigatoriamente necessário ou que sua utilização demonstra de maior valor para o cidadão
Definição do nível de digitalização do serviço
Indicação se o serviço é possível ou requer agendamento
Nome do serviço que será usado para apresentação inicial ao cidadão, considerando simplicidade e fácil entendimento
Relação de fortes marcadores (palavras chaves) que resumem o serviço
Imagem representativa do serviço
Acontecimentos na vida do cidadão em que o serviço seja importante
Acontecimentos que podem influenciar temporariamente a vida do cidadão

Tipo do campo
Numérico
Texto
Texto
Seleção individual
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Data
Seleção individual
Seleção Múltipla
Texto
Texto
Texto
Texto
Seleção Múltipla
Boleana
Boleana
Seleção Múltipla
Seleção Individual
Boleana
Texto
Texto
Blob
Seleção Múltipla
Seleção Múltipla

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).

Eventos_Vida
Eventos_Especificos

Sazonalidade_Servico
Nivel_Digitalizacao

Publico_Alvo

Orgao_Governo
Orgao_Governo

Area_Negocio

Domínio

Quadro 3 - Metadados sugestivos para o portfólio de serviços ao cidadão
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Quadro 4 - Domínios dos campos para os metadados do portfólio de serviços ao cidadão
Area_Negocio
Orgao_Governo
Educação
Secretaria de Fazenda
Segurança Pública
Saúde Gestão
Meio Ambiente
Desenvolvimento Econômico
Fomento
Turismo
Esporte
Lazer
Trabalho
P&D
Inovação
Agronegócio
Transporte
Cultura
Assistência Social
Justiça
Direitos Humanos
Habitação

Publico_Alvo Nivel_Digitalizacao Sazonalidade_Servico
Criança
Autoserviço
Janeiro - Quinzena 1
Jovem
Digital
Janeiro - Quinzena 2
Adulto
Semi Digital
Fevereiro - Quinzena 1
Idoso
Não Digital
Fevereiro - Quinzena 2
...
Dezembro - Quinzena 1
Dezembro - Quinzena 2
Feriado de Ano Novo
Feriado de Carnaval
Feriado de Páscoa
...
Feriado de Natal
Todo dia 01
Todo dia 02
...
Todo dia 31

Eventos_Vida
Acabei de nascer
Vou começar a estudar
Vou me casar
Fiquei grávida
Perdi meu emprego
Preciso de um emprego
Acabei de me formar
Perdi um familiar
Me tornei pai
Comprei um carro

Eventos_Específicos
Pandemia
Enchente
Apagão
Guerra

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Situação dos serviços digitais no governo de MT
O Governo de MT em sua estrutura administrativa atualmente conta com mais de 30
órgãos da administração direta e indireta. São diversos sistemas que sustentam todo fluxo de
informações tanto para a realização das atividades internas, como também de serviços
disponibilizados para o cidadão.
Os serviços digitais para o cidadão são disponibilizados, quando existentes, no portal
específico de cada instituição, no entanto o portal principal do governo de MT (mt.gov.br)
concentra a informação de acesso a alguns serviços, numa taxonomia de ciclo de vida com
serviços e informações para criança, adolescente, adultos e idoso. Depois são relacionados os
órgãos e consequentemente a lista de serviços associados. Ao selecionar um serviço é fornecido
formulário de acesso para a execução do serviço ou link para a informação sobre o serviço.
Para os serviços digitais, o Governo de MT tem como maior trunfo o aplicativo móvel
MT Cidadão (mtcidadao.mt.gov.br) que objetiva concentrar os serviços para o cidadão, onde
pela autenticação por CPF (Código de Pessoa Física), é possível buscar os dados sobre o
cidadão e oferecer uma experiência mais personalizada.
Os serviços são oferecidos aos cidadãos nesses diversos meios de acesso aos serviços.
No entanto, não há um portal único que concentra e explica todos os serviços que o Governo
possui. Não há inclusive uma contagem e relação desses serviços, e nem mesmo a área que
atende ao serviço.
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MANUAL TÉCNICO
Metadados para sistemas tecnológicos - nova abordagem de dados sobre os serviços
A personalização de serviços públicos para o cidadão é uma ferramenta essencial para
que a administração pública possa entender melhor as necessidades do cidadão e possibilitar
um acesso mais customizado e com maior efetividade.
Neste sentido, existem soluções tecnológicas importantes, como os sistemas de
recomendação que podem utilizar uma abordagem com filtragem baseada em conteúdo (RICCI,
2015), para buscar similaridades entre as características dos serviços. Quanto mais metadados
um portfólio de serviço possa gerenciar e disponibilizar, é possível ter recomendações cada vez
mais precisas e diversificada ao cidadão, conforme pode-se avaliar na Figura 1, onde um
robusto portfólio de serviços com metadados importantes, além de fornecer informações
esclarecedoras ao cidadão, gerados dados para os sistemas de recomendação. Assim como a
interação do cidadão aos serviços que além de abastecer um sistema de recomendação poderá
gerar painéis inteligente como estatísticas e números que podem identificar um problema
público.
Figura 1 - Portfólio de Serviços públicos base de sistemas tecnológicos

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
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Os dados básicos de um portfólio de serviços públicos contemplam no mínimo os
seguintes metadados:
•

Id do Serviço: Número identificador do serviço

•

Nome do Serviço: Título do serviço

•

Descrição do Serviço: Texto com maior detalhe do funcionamento do serviço

•

Área: Área de negócio no governo responsável pelo serviço

Para proporcionar maior personalização e maiores alternativas de satisfazer a
necessidade do cidadão, novos metadados podem ser observados para melhor estruturar o
desenho do serviço público, como:
a) Cidadão alvo: Segunda a taxonomia hoje utilizada pelo Governo, indicar para
quem o serviço é destinado é uma informação fundamental para fortalecer a
personalização. Nessa taxonomia, este campo poderia sugerir os seguintes itens:
•

Criança

•

Adolescente

•

Adulto

•

Idoso

b) Cidadão PNE: Numa visão de inclusão e apoio aos cidadãos que possuem
necessidade especial, os serviços poderiam ter um indicativo para representar
essa opção e direcionar para o referido público.
c) Eventos de vida do cidadão: Outro ponto importante seria considerar eventos
importantes no ciclo de vida ou situação específica do cidadão. Diversos eventos
acontecem durante toda interação do cidadão com a administração pública, pois
desde o nascimento e até após sua morte os serviços são úteis ao cidadão (ou sua
família). Assim, os serviços quando mapeados poderiam ser atrelados a eventos
como:
•

Acabei de nascer

•

Vou começar a estudar

•

Vou me casar

•

Fiquei grávida

•

Perdi meu emprego

•

Preciso de um emprego

•

Acabei de me formar
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•

Perdi um familiar

•

Me tornei pai

•

Comprei um carro

d) Eventos de Curto Prazo: Os serviços podem estar atrelados a eventos de curto
prazo para ajudar o cidadão no acesso a serviços da administração pública numa
situação eventual, emergencial ou específica, como por exemplo numa situação
de enchente, ou de pandemia (caso COVID-19), ou de apagão de energia
elétrica, ou desabastecimento (caso da greve dos caminhoneiros), entre outros.
Com esse apontamento o serviço poderá ser evidenciado no acesso aos serviços
pelo cidadão. O uso de tags (etiquetas/rótulos) para este tipo de relação poderia
ser uma opção para automatizar esse vínculo.
Por exemplo, o serviço de atendimento médico específico poderia receber as tags
“pandemia” e “enchente”. Assim no caso de uma enchente como ou mesmo da
pandemia da COVID-19, o gestor da plataforma poderia apontar a situação
“Enchente” e/ou “Pandemia” e os serviços públicos com essas tags poderiam ter
prioridade ou destaque na apresentação ao cidadão ao acesso o portal ou
aplicativo de serviços públicos.
e) Sazonalidade do serviço: A sazonalidade se refere a uma demanda sujeita a
oscilações ao longo do ano. Há ciclos na procura de serviços pelo cidadão, como
em datas/períodos legalmente definidos, também relacionado a um grande
acontecimento, tal qual uma data comemorativa ou de importância para a
administração pública. É uma informação importantes na seleção pelos sistemas
de informação e poderia estar relacionada como:
•

Todo dia 30

•

Mês de setembro

•

Final do mês de janeiro, fevereiro etc.
Exemplo como o caso do IPVA (Imposto de Propriedade de Veículos
Automotores), que o governo de MT define o limite de seu pagamento,
de acordo com as placas dos carros, para os primeiros meses do ano.

f) Agendamento: Muitos serviços podem requerer uma ação de agendamento, tanto
para atendimento digital quanto físico, e, portanto, pode ser um indicador ao
cidadão que procurar utilizar o serviço.
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•

Agendável

•

Não agendável

g) Custo: Alguns serviços possuem custo em sua utilização para a população. É
uma informação orientativa importante e que deve ser de conhecimento do
cidadão.
•

Com custo

•

Sem custo

h) Nível de digitalização do serviço: Outro ponto de controle é a situação do serviço
quanto ao seu nível de digitalização. Informação importante para que o cidadão
consiga saber qual o esforço e tipo de interação que ele terá com o serviço.
•

Autosserviço

•

Digital

•

Parcialmente digital (Semi digital)

•

Não digital

Taxonomia do serviço público
Definição de um nome curto do serviço público
Normalmente o nome (descrição) de um serviço público é utilizado pelos portais e
aplicativos num padrão que é muito claro para o agente público, no entanto muitas vezes de
grande complexidade para o cidadão. Os termos relacionados aos impostos ou legislação tem
uma descrição mais rebuscada, pela própria natureza do serviço, mas que poderia ser
simplificada para fazer mais sentido para que visualiza nos portais e aplicativos.
Conforme pode-se observar no quadro 3, nos portais do governo do Estado de Mato
Grosso, acessados em setembro/2020, a descrição dos serviços não tem uma padronização
definida, no entanto, é perceptível um padrão na definição do nome de um serviço público.
Normalmente um serviço público é acompanhado de:
•

Verbo de ação (Ex: Consultar, Pagar, Validar, Transferir, etc.)

•

Documento/Artefato (Ex: Multa, Cartão, Inscrição, Guia etc.)

•

Imposto/obrigação ou direito (Ex: IPVA, ICMS, IPTU, Matrícula etc.)

Sobre esses pontos, a sugestão de um nome curto para o serviço público poder se
encaixar nesse formato. Conseguir a atenção do cidadão com basicamente esses três pontos
chaves precisa ter suficiência para o entendimento macro do propósito do serviço.
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Outros pontos que possuem relação com o serviço público é o órgão que entrega o
serviço (Ex: Detran (Departamento de trânsito), Sefaz (Secretaria de Fazenda) etc.). Em relação
ao órgão que entrega o serviço, é sempre uma dificuldade para o cidadão entender as diversas
mudanças e as complicações de responsabilidades distribuídas dentro da administração pública.
Por exemplo, informações sobre um veículo que um cidadão possui, somente no Governo de
Mato Grosso os dados sobre esse bem estão distribuídos entre diversos órgãos. Naturalmente o
cidadão relaciona esse tipo de bem ao órgão do Departamento de Trânsito (DETRAN), no
entanto esse órgão somente administra o licenciamento, multa, transferência do veículo. Já o
imposto de propriedade é responsabilidade da Secretaria de Fazenda (SEFAZ), as informações
de dívida ativa estão com a Procuradoria Geral do Estado (PGE) e controle sobre roubo/furto
com a Secretaria de Segurança Pública (SESP). Nem todo cidadão entende ou tem a facilidade
para absorver essa complexidade, muito embora dentro do governo é importante que esses
controles estejam distribuídos para que cada competência seja realizada pelas pessoas mais
capacitadas naquele assunto. Assim, para o cidadão é mais simples ter essa complexidade
encapsulada numa solução onde o governo poderia facilitar seu acesso aos serviços. Essa
iniciativa já foi percebida com a implementação da nova versão do aplicativo MT Cidadão
(mtcidadao.mt.gov.br), que procura amenizar essa situação. Nesse sentido, trabalhar com
serviços relacionados ao órgão não deveria ser uma informação primordial na identificação do
serviço, e sim a área de negócio relacionada ao serviço em questão. Que no exemplo retratado
acima, poderia ser considerado a área “Trânsito” ao invés de citar DETRAN, SEFAZ, PGE ou
SESP.
O Quadro 5 demonstra como os serviços estão disponíveis nos portais do Governo do
Estado de Mato Grosso. Apesar do portal principal do Governo (mt.gov.br) tentar concentrar
os serviços, hoje não é possível encontrar todos os dos serviços dessa maneira. A maioria dos
serviços disponibilizados estão relacionados nos portais individuais dos órgãos do governo. E
é perceptível que a padronização de tela, imagens, descrições, cores não estão em conformidade.
A definição de um portfólio ajudará a concentrar o cuidado até com esses elementos mais
básicos de apresentação do serviço público ao cidadão.
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Quadro 5 - Telas dos portais de serviços do Governo de MT
Portal: Governo do Estado de Mato Grosso

(continua)

Portal: Secretaria de Estado de Fazenda de MT
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Portal: Secretaria de Segurança Pública de MT

(continuação)

Portal: Procuradoria Geral do Estado de MT

Portal: Secretaria de Meio Ambiente de MT
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(conclusão)

Portal: Secretaria de Saúde de MT

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Fazendo uma consolidação de algumas descrições dos serviços nos principais portais do
Governo de MT, conforme relacionados no Quadro 5, o mapeamento de um nome curto do
serviço atende aos requisitos da nomenclatura dos serviços públicos disponibilizados, conforme
aponta o Quadro 6:
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Quadro 6 - Mapeamento de nomes curtos para os serviços públicos
Serviço
Troca de CNH
provisória para
definitiva
Permissão
internacional para
dirigir
Consulta de
condutor
Agendamento de
exame teórico
Consultar IPVA
Consultar recurso
de infração
Emitir extrato de
multas do
DETRAN
Emissão de segunda
via do DUT/CRV
Consulta GTA
Consultar quitação
de DAR
Consulta linhas,
horários e tarifas
para viagem de
passageiros
Consultar pedido de
RG
Solicitar RG
Pré-registro de BO
Consultar processo
de
IPVA/Licenciament
o inscritos em
dívida ativa
Autorização de
exploração florestal
Licença ambiental
única
Doação de sangue MT Hemocentro
Reabilitação
auditiva - CRIDAC
Serviço de
atendimento móvel
de urgência e
emergência SAMU

Órgão

Verbo

Documento

Obrigação

Área

DETRAN

Emitir CNH definitiva

Documentos

DETRAN

Dirigir fora do país

Veículos

DETRAN

Consultar dados condutor

Documentos

DETRAN

Agendar exame habilitação

Veículos

SEFAZ

Consultar IPVA

Veículos

DETRAN

Consultar recurso infração

Veículos

DETRAN

Visualizar multas trânsito

Veículos

DETRAN

Emitir documento veículo

Veículos

INDEA

Consultar GTA

Agro

SEFAZ

Consultar quitação DAR

Arrecadação

AGER

Consultar opções viagem

Transporte

SESP

Consultar pedido RG

Documentos

SESP
SESP

Solicitar RG
Registrar BO

Documentos
Segurança

PGE

Consultar dívida ativa veículo

Veículos

SEMA

Autorizar exploração florestal

Meio ambiente

SEMA

Solicitar licença ambiental

Meio ambiente

SES

Programar doação sangue

Saúde

SES

Agendar reabilitação auditiva

Saúde

SES

Solicitar SAMU

Emergência

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A administração de qualquer negócio requer uma atenção especial no controle dos
produtos e serviços, desde o estoque, capacidade de entrega, logística etc. É fundamental que
além de manter o controle quantitativo, as organizações tenham também um controle qualitativo
do que fornece, a fim de estar cada vez mais próximo ao que seus clientes almejam.
Em qualquer instituição pública seu principal negócio é o serviço público. Tudo se
converge para que a administração pública seja útil à população, ou controlando recursos,
julgando, legislando, e especialmente oferecendo possibilidades de o cidadão ser atendido em
sua demanda diária na relação vitalícia com a administração pública.
Este estudo aponta a possibilidade do Governo do Estado de Mato Grosso em
estabelecer um portfólio de serviços ao cidadão de modo a atender requisitos legais, de controle
e especialmente para que os sistemas tecnológicos possam utilizar dados para melhor oferta e
apresentação dos serviços aos cidadãos.
Não é uma proposta restritiva e sim para proporcionar uma linha de gestão sobre os
metadados dos serviços públicos que são essenciais para uma boa governança na administração
pública.
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APÊNDICE I – RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO: MODELAGEM VISUAL
PARA DEFINIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO
Tipo do produto no apêndice:
Relatório Técnico Conclusivo
Título do produto:
Manual técnico de modelagem visual para definição de recomendação
Visual modeling technical manual for definition of recommendation
Resumo:
A variedade e complexidade das alternativas para se mapear um sistema de recomendação é
um grande desafio para as equipes técnicas. Recursos visuais para modelar uma ideia ou
projeto são ferramentas importantes na estruturação de uma solução e facilita o trabalho
colaborativo. Este manual é uma proposta de modelagem visual de filtragem e recomendação
de produtos ou serviços e propõe um modelo de especificações de requisitos essenciais para
a implementação de um sistema de recomendação, por meio da estruturação visual dos
parâmetros necessários para a modelagem da recomendação. Visa auxiliar técnicos no
processo de definição da estratégia para desenvolvimento de filtragem de dados para um
sistema de recomendação.
Abstract:
The variety and complexity of alternatives for mapping a recommendation system is a major
challenge for technical teams. Visual aids to model an idea or project are important tools in
structuring a solution and facilitate collaborative work. This manual is a proposal for visual
modeling of filtering and recommendation of products or services and proposes a model of
specifications of essential requirements for the implementation of a recommendation system,
through the visual structuring of the parameters necessary for the modeling of the
recommendation. It aims to assist technicians in the process of defining the strategy for
developing data filtering for a recommendation system.
Evidência do Produto:
Não se aplica.
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RESUMO
A variedade e complexidade das alternativas para se mapear um sistema de
recomendação é um grande desafio para as equipes técnicas. Recursos visuais para modelar
uma ideia ou projeto são ferramentas importantes na estruturação de uma solução e facilita o
trabalho colaborativo. Este manual é uma proposta de modelagem visual de filtragem e
recomendação de produtos ou serviços e propõe um modelo de especificações de requisitos
essenciais para a implementação de um sistema de recomendação, por meio da estruturação
visual dos parâmetros necessários para a modelagem da recomendação. Visa auxiliar técnicos
no processo de definição da estratégia para desenvolvimento de filtragem de dados para um
sistema de recomendação. Além disso, descreve os detalhes técnicos sugestivos para os itens
abordados, bem como apresenta o modelo visual que pode ser utilizado para discussão
englobando termos importantes nessa estruturação, como linguagem de programação ou
plataforma tecnológica utilizar, framework ou bibliotecas que já implementam os algoritmos
de recomendação, métodos de avaliação para escolha do modelo mais adequado a utilizar,
problemas que podem ser mapeados referentes as decisões do algoritmos escolhido, domínio
negocial que se refere essa recomendação, fonte de onde os dados serão extraídos, os métodos
de extração que podem ser utilizados, as variáveis que serão usadas como base da
recomendação, os tipos dos dados, os formatos das recomendações, a indicação de uma
recomendação personalizada ou não, o tipo de filtragem utilizada, o algoritmo ou técnica que
pode ser implementado para a recomendação, assim como os custos envolvidos e recursos
necessários para a implementação.

299

ABSTRACT
The variety and complexity of alternatives for mapping a recommendation system is a
major challenge for technical teams. Visual aids to model an idea or project are important tools
in structuring a solution and facilitate collaborative work. This manual is a proposal for visual
modeling of filtering and recommendation of products or services and proposes a model of
specifications of essential requirements for the implementation of a recommendation system,
through the visual structuring of the parameters necessary for the modeling of the
recommendation. It aims to assist technicians in the process of defining the strategy for
developing data filtering for a recommendation system. In addition, it describes the technical
details suggestive for the items covered, as well as presenting the visual model that can be used
for discussion, including important terms in this structuring, such as programming language or
technological platform to use, framework or libraries that already implement the
recommendation algorithms , evaluation methods for choosing the most appropriate model to
use, problems that can be mapped regarding the decisions of the chosen algorithms, business
domain referred to in this recommendation, source from which the data will be extracted, the
extraction methods that can be used, the variables that will be used as the basis for the
recommendation, the types of data, the formats of the recommendations, the indication of a
personalized recommendation or not, the type of filtering used, the algorithm or technique that
can be implemented for the recommendation, as well as the costs involved and resources
required for implementation.
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INTRODUÇÃO
Contexto e motivação
O universo de opções e variedades técnicas são diversas quando se trata de projetos de
aprendizado de máquina. As alternativas aumentam quando é utilizado um ramo do aprendizado
de máquina que são os sistemas de recomendação. No desenvolvimento de um experimento de
filtragem como sistema de recomendação, grande dificuldade pode ser considerada para
entender o mecanismo de funcionamento e as diversas abordagens que precisam ser tratadas na
modelagem de um projeto de recomendação.
Há uma grande complexidade por trás da definição de um sistema de recomendação.
Muitas estratégias, análises, testes e discussão precisam ser definidas de acordo com o propósito
do que recomendar. A combinação dessas estratégias é o grande fator diferencial para se obter
um bom resultado, que também pode ser estruturado com a know-how de cada equipe técnica
na definição do modelo.
Na definição do experimento do trabalho de conclusão de curso de mestrado por
diversas vezes foi necessário repensar a forma de trabalho à medida que a pesquisa e leitura
sobre o tema foi se aperfeiçoando. E a grande dificuldade foi para estruturar a ideia geral do
modelo, que só foi possível depois de planejar adequadamente o que se pretendia entregar no
quesito técnico do modelo de recomendação.
Modelar visualmente uma ideia ou projeto é sempre uma alternativa viável na definição
de um produto ou serviço. E pelas especificidades que um sistema de recomendação requer,
vários itens devem ser mapeados e decididos para sua implementação.
Assim, este projeto propõe um modelo de especificações de requisitos essenciais da
implementação de um sistema de recomendação, por meio da estruturação visual dos
parâmetros necessários para a modelagem da recomendação
Objetivo
O objetivo deste relatório técnico é apresentar um manual (guia de instruções técnicas)
para a modelagem visual de recomendação de produtos ou serviços, denominada “MVDR”,
desenvolvida durante a produção técnico-científica para Trabalho de Conclusão do Curso de
Mestrado Profissional em Rede Nacional em Propriedade Intelectual e Transferência de
Tecnologia para Inovação.
Este manual visa auxiliar técnicos no processo de definição da estratégia para
desenvolvimento de filtragem de dados para um sistema de recomendação. Além disso,
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descreve os detalhes técnicos sugestivos para os itens abordados, bem como apresenta o modelo
visual que pode ser utilizado para discussão.
Organização deste manual
O restante deste manual está organizado da seguinte forma: O tópico de fundamentação
técnica fornece um levantamento prático de outros modelos com propósitos semelhantes, bem
como uma visão do domínio relacionado a uma modelagem de sistema de recomendação. No
tópico manual técnico são apresentados os detalhes técnicos da proposta o modelo visual.
Finalmente, no tópico de considerações finais são apresentadas as conclusões, principais
contribuições e oportunidades para trabalhos futuros.
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FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA
Na área de tecnologia da informação e comunicação trabalhar com modelos visuais é
uma importante estratégia para entendimento de soluções, padrões, tecnologias, metodologias,
boas práticas e modelos. Tornam o entendimento mais rápido, simples e claro para os usuários.
Modelo como Business Model Canvas (OSTERWALDER et al., 2010), que propõe uma
ferramenta de criação e gestão de modelos de negócio, simples e visual, que permite simplificar
e reunir todos os pontos chave do novo negócio, faz com que a estrutura inicial da solução possa
ser modelada num formato mais participativo e de fácil entendimento.
Importantes iniciativas foram analisadas sobre o tema, assim como o modelo canvas de
recomendação proposto por Van Capelleveen (2019), conforme Figura 1, que é baseado no
modelo de negócios Osterwalder (2010), e ajuda os engenheiros de design e gerentes de projeto
a identificar as áreas que são relevantes para o design de um sistema de recomendação e é
dividido em seis blocos diferentes que formam o núcleo do projeto do sistema de
recomendação, fornecendo aos engenheiros de sistema o primeiro ponto de entrada crítico no
desenvolvimento de um modelo de negócios completo.
Figura 1 - Modelo “The Recommender Canvas”

Fonte: Van Capelleveen (2019)

303

As informações dos blocos envolvem: Metas, Características de Domínio, Consideração
de design funcional, Técnica de Filtragem, Design de interface e Avaliação/Otimização. No
entanto, é uma abordagem mais genérica sob o ponto de vista do negócio atrelado ao sistema
de recomendação. Há uma forte relação do modelo proposto neste estudo com os itens sobre
técnicas de filtragem e avaliação e otimização, que especificam os requisitos mais técnicos para
a estruturação da recomendação. Mas é uma visão geral estruturada de alto nível de um sistema
de recomendação e que não atende ao mesmo foco deste trabalho.
Outra interessante abordagem foi retratada por Viegas (2020), apresentado na Figura 2,
que desenvolveu um modelo de canvas cognitivo, cujo objetivo é de criar uma metodologia
direta e profissional para desenhar projetos de inteligência artificial – ou computação cognitiva
– nas organizações. Sua abordagem, apesar de relacionada ao aprendizado de máquina, não tem
um foco especial sobre os sistemas de recomendação, mas serviu de inspiração para o
fortalecimento do modelo proposto.
Figura 2 - Canvas Cognitivo versão 1

Fonte: Viegas (2020).
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Figura 3 - Modelo Canvas Cognitivo versão 2

Fonte: Viegas (2020).
O foco do modelo proposto neste estudo está voltado mais para os requisitos
tecnológicos envolvidos no processo de filtragem e recomendação, que é o núcleo mais
complexo de todo processo. Embora o intuito da versão 2.0 do modelo proposto por Viegas
(2020) esteja voltado para mais detalhes envolvendo o uso de recursos de IA, não tem a intenção
de ter o detalhamento técnico necessário para estruturar um modelo de recomendação.
Taxonomia dos Sistemas de Recomendações
Quando analisado mais a fundo a taxonomia dos sistemas de recomendações,
especialmente os estudos de Ali et al. (2020), Najafabadi et al. (2019)], Bansal e Baliyan
(2019), Taghavi et al. (2018) e Tondji (2018), é percebido a gigantesca forma de se estruturar
um modelo de recomendação, que traz a tona importantes discussões técnicas referentes a forma
de abordagens, algoritmos, métodos de avaliação, similaridade, filtragem, linguagem de
programação, problemas já mapeados de cada modelo de filtragem, modelo de coleta dos dados,
assim como itens que requerem atenção para que a solução técnica seja a mais adequada, como:
a recomendação propriamente dita, o público alvo, o resultado esperado com a recomendação,
recursos e custos envolvidos, domínio de atuação da recomendação.
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Assim, baseado na complexidade de opções para construção de um sistema de
recomendação, fortalecido com a análise dos estudos sobre taxonomia dos sistemas de
recomendação dos autores acima citados, foi mapeado, num rol exemplificativo, e não taxativo,
as possibilidades de como se trabalhar no projeto de um sistema de recomendação, conforme a
Figura 4:
Figura 4 - Taxonomia mapeada para avaliação do estudo

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
A Figura 5 apresenta o nó das possibilidades de linguagens de programação e
plataformas que podem ser utilizadas.
Figura 5- Nó Linguagem de Programação/Plataformas

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
A Figura 6 o nó dos frameworks ou bibliotecas disponíveis de acordo com as linguagens
de programação citadas na Figura 5.
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Figura 6 - Nó Frameworks/Bibliotecas

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Na Figura 7 são descritos métodos que podem ser utilizados para avaliação do modelo
para possibilitar um resultado mais adequado.
Na Figura 8 são descritos problemas que precisam ser tratados de acordo com a escolha
de filtragem definida pelo modelo.

307

Figura 7 - Nó Método de Avaliação

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Figura 8 - Nó Problemas Mapeados

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
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A Figura 9 aponta opções de personalização do conteúdo filtrado.
Figura 9 - Nó Personalização

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
A Figura 10 discute recursos que precisam ser demandados para desenvolvimento do
modelo.
Figura 10 - Nó Recursos Necessários

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
A Figura 11 relaciona possíveis custos que a equipe deve se preocupar de acordo com
os recursos estabelecidos para desenvolvimento do modelo.
Figura 11 - Nó Custos Envolvidos

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Na Figura 12 são apresentados formatos possíveis de disponibilização da recomendação.
Figura 12 - Nó Formatos de Recomendação

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
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Na Figura 13 são descritas variáveis que podem ser consideradas para processamento
do modelo.
Figura 13 - Nó Variáveis

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
A Figura 14 relaciona tipos de dados que podem ser usados como entrada no modelo de
filtragem.
Figura 14 - Nó Tipos de Dados

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
A Figura 15 descreve possíveis domínio relacionados ao tipo de recomendação que será
fornecida pelo modelo.
Figura 15 - Nó Domínios

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
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A Figura 16 aponta tipos de bases que podem ser utilizadas como fonte de dados ao
modelo de filtragem.
Figura 16 - Nó Fontes de Dados

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Já na Figura 17 discute métodos de extração do conteúdo originado das fontes de dados
citadas na Figura 16.
Figura 17 - Nó Métodos de Extração

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
A Figura 18 relaciona tipos de filtragem que podem ser utilizadas no modelo para
implementar a recomendação.
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Figura 18 - Nó Tipo de Filtragem

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
E finalmente a Figura 19 descreve um rol de algoritmos ou técnicas que podem ser
aplicadas ao modelo, demonstrando assim as diversas combinações e possibilidade de tratar um
modelo de filtragem e recomendação.
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Figura 19 - Nó Algoritmos/Técnicas

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Todos os itens formatados nos mapas mentais acima desenhados podem ser conferidos
como estrutura descritiva no tópico ROL EXEMPLIFICATIVO DE TAXONOMIA DE
SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO.
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MANUAL TÉCNICO
Como percebido na fundamentação técnica, há uma diversidade de opções o que pode
gerar dificuldade para uma equipe técnica na definição do modelo. Assim, inspirado nos
modelos descritos no trabalho, foi proposto um modelo, de acordo com a Figura 20, para apoiar
os projetistas de sistema de recomendação para que de forma visual, ágil e simples possam
estruturar seu projeto técnico prevendo os itens necessários para o ciclo de vida da
recomendação.
Figura 20 - Modelo Visual do Projeto

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Detalhes do modelo visual
A proposta é descrita por quatro blocos de estruturação do modelo. Cada bloco tem seu
propósito específico que devem seguir, conforme a Figura 21, a seguinte ordem de
preenchimento: 1º Caracterização da recomendação; 2º Filtragem dos dados; 3º Recomendação;
e 4º Suporte.
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Figura 21 - Blocos do Modelo Visual de Definição de Recomendação

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Cada bloco contém itens que requerem a atenção da equipe técnica para a estruturação
de um modelo de recomendação. Alguns itens podem não serem necessários em situações
específicas, mas sempre deixará a equipe alerta na discussão até mesmo para descartar o item.
Esses itens não objetivam fechar a discussão e nem tão pouco preencher todas os itens na
definição de um modelo de recomendação, que dependendo do foco, pode ter uma abordagem
muito complexa. No entanto, a relação de itens aqui definidas consegue nortear a discussão e
servir de guia para uma equipe de técnicos na escolha da abordagem adequada ao seu propósito,
especialmente quando a equipe ainda não é tão especializada no assunto.
Processo de preenchimento do modelo
Esta proposta segue um fluxo básico para que facilite a leitura e desenho da solução
conforme o processo demonstrado na Figura 22.
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Figura 22 - Modelo visual de definição de recomendação

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
O fluxo mais detalhado de preenchimento dos campos em cada bloco pode ser
observado conforme a Figura 23.
Figura 23 - Detalhamento do Modelo visual de definição de recomendação

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Na Figura 24 é definido detalhe do fluxo do subprocesso para realizar teste de melhor
técnica.
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Figura 24 - Subprocesso: Realizar teste de melhor técnica

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Detalhes dos Blocos do Modelo
Conforme o modelo visual apontado na Figura 5, seguem as especificações de cada item
do desenho, e estão adequadamente relacionados na ordem em que a discussão deve ser
conduzida pela equipe técnica, conforme seu processo de preenchimento abordado na Figura 8.

Bloco 1: CARACTERIZAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO
Esta é a primeira etapa na estruturação da recomendação, onde precisa ficar claro o
objetivo da recomendação, a fim de buscar as alternativas técnicas para a sua implementação.
Os seguintes itens devem ser observados:
1) Recomendação
A pergunta que se faz é: O que queremos recomendar?
É a descrição do que se pretende recomendar. Desde um livro, um filme, uma música,
até mesmo um serviço público.
2) Domínio:
A pergunta que se faz é: Qual a categoria que se encaixa essa recomendação?
É uma categorização da recomendação, baseado no contexto de aplicação específica do
sistema de recomendação, que pode variar conforme uma aplicação em e-gov, e-commerce, etc.
3) Público-alvo:
A pergunta que se faz é: Para quem estou recomendando?
Identificar para quem se destina a recomendação. Essa informação é importante para
que fique claro em toda definição do modelo quem será beneficiado e qual o propósito final de
toda recomendação, ou seja, para quem está se criando valor no modelo.
4) Dados:
A pergunta que se faz é: Quais dados são necessários para implementar a
recomendação?
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Definição de quais dados o modelo vai considerar como insumo para realizar a filtragem
e posterior recomendação.
5) Fonte de Dados:
A pergunta que se faz é: De onde os dados serão obtidos?
Identificação da origem dos dados, ou seja, de onde serão obtidos.
6) Método de Extração:
A pergunta que se faz é: De que forma os dados serão obtidos?
Definição do método de extração dos dados. É uma informação técnica relevante, pois
nem sempre os dados estão em estruturas de simples acesso e também podem ficar distribuídos
em fontes diferentes. Mecanismos de extração ficarão possivelmente funcionando de forma
constante de acordo com a renovação dos dados nas fontes de informação e precisarão ser
implementados e monitorados pela equipe técnica.
7) Variáveis:
Definição das variáveis importantes para filtragem da informação. Essas variáveis
normalmente fazem parte do escopo dos dados de entrada ou podem ser gerados ou calculados
baseados neles.
a. Usuário:
A pergunta que se faz é: Qual variável será usado como utilizador da
recomendação?
Objetiva identificar qual o usuário que estará atrelado a recomendação.
b. Item:
A pergunta que se faz é: Qual item será usado como recomendação?
Objetiva identificar a variável que representará o item a ser
recomendado.
c. Alvo:
A pergunta que se faz é: Que dado será usado como relação entre usuário
e o item?
Objetiva especificar uma coluna ou campo da base de dados que será
utilizada como alvo para o cálculo ou classificação do modelo de filtragem.
Normalmente essa variável contém a classificação ou relação do usuário com o
item.

318

Bloco 2 - FILTRAGEM
Esta segunda etapa tem o objetivo de ajudar a estruturar o modelo de filtragem que será
utilizado como solução para a recomendação. Os seguintes pontos podem ser observados:
8) Tipo de Filtragem
A pergunta que se faz é: Que abordagem usar como filtragem?
É a definição de que estratégia de filtragem será utilizada no modelo. A definição do
tipo de filtragem tem vantagens e desvantagens, sendo que essas últimas devem ser mapeadas
e identificadas como riscos no modelo no tópico “Problemas mapeados”.
9) Algoritmo(s)
A pergunta que se faz é: Quais técnicas/algoritmos serão utilizadas na filtragem?
É a definição de quais técnicas ou algoritmos o modelo poderá implementar para atingir
o objetivo da recomendação. Cada alternativa no vasto campo de opções tem suas vantagens e
desvantagens e precisam ser discutidas nessa fase. A caracterização da recomendação, realizada
na primeira etapa, é um importante insumo para a definição da melhor técnica a considerar.
10) Linguagem/Plataforma
A pergunta que se faz é: Quais plataformas serão usadas para implementar o algoritmo?
Essa definição técnica é importante para identificar qual linguagem de programação ou
até mesmo uma plataforma já estruturada em nuvem poderá ser utilizada para atender aos
requisitos estabelecidos pelo tipo de filtragem, algoritmo ou técnica escolhida, e infraestrutura
disponível pela equipe técnica.
11) Framework/Biblioteca
A pergunta que se faz é: Quais bibliotecas serão usadas de acordo com a linguagem
definida?
É uma informação técnica importante, pois de acordo com cada linguagem/plataforma
definida, os algoritmos de recomendação já são implementados por bibliotecas ou frameworks
e precisam ter seu escopo controlado, pois sofrem atualizações constantes, podem funcionar
com necessidades específicas ou inclusive ter custo para uso/licença.
12) Teste do modelo
A pergunta que se faz é: Como será avaliado o melhor modelo para filtragem?
É uma opção que a equipe técnica possui para testar, entre mais de uma técnica
escolhida, qual é a mais adequada para o modelo de acordo com métodos de avaliação (Campo
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“Método de Avaliação”) já bem consolidadas ou até mesmo um critério específico estabelecido.
Outra informação que pode ser definida é o percentual da base selecionada (registada no campo
“Volume Base”) que será utilizada como treino (“%Treino”) e como teste(“%Teste”). Em
modelos com abordagem colaborativa é muito comum a avaliação e teste dos diversos
mecanismos de filtragem.
13) Formato de saída
A pergunta que se faz é: Como será armazenado o resultado da filtragem?
É um ponto técnico importante analisar como o resultado da filtragem será armazenado
a fim de que ele possa ser utilizado para posterior uso da etapa de recomendação. Muitas vezes
o resultado pode ser armazenado num arquivo texto ou arquivo objeto.
14) Problemas mapeados
A pergunta que se faz é: Quais problemas técnicos oriundos da escolha do modelo de
filtragem?
É um item fundamental de discussão para gestão de risco do modelo e inclusive rever
toda escolha anterior em decorrência das consequências negativas detectadas ou previstas na
implementação da filtragem. Ou então, para absorver ou mitigar esse risco mantendo a escolha
realizada, mas é um ponto de monitoramento da equipe técnica mesmo após sua
implementação.

Bloco 3 - RECOMENDAÇÃO
Após a filtragem dos dados realizada, a terceira etapa é da recomendação propriamente
dita. Assim, os seguintes itens podem ser previstos:
15) Personalização
A pergunta que se faz é: A recomendação será personalizada?
Este item mapeia se a recomendação que será realizada será personalizada para um
usuário ou grupo de usuário ou será uma recomendação para qualquer tipo de usuário. É um
ponto de atenção, pois uma recomendação não personalizada por ser menos prioritária num
conjunto de recomendações.
16) Disparador
A pergunta que se faz é: Qual o gatilho para iniciar o processo de recomendação?
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Ponto de mapeamento de qual o parâmetro de entrada que vai desencadear todo processo
de recomendação. Para uma recomendação personalizada, o gatilho pode ser disparado por um
login com identificação do usuário, ou a identificação de um grupo de usuário, ou qual
mecanismo que relacione o usuário para que inicie o processo de recomendação. Para as
recomendações não personalizadas, pode ser também o login de um usuário, como também a
inclusão de um novo item ao modelo.
17) Outros Modelos de Entrada
A pergunta que se faz é: Precisa de informações adicionais para processar a
recomendação?
Alguns modelos precisam de informações de outros modelos ou dados adicionais para
iniciar o processo de recomendação. Importante mapear, pois cria-se um laço de dependência a
essas informações.
18) Operação de Entrada
A pergunta que se faz é: O que será feito com os dados recebidos para iniciar a
recomendação?
Neste tópico será discutido o que será realizado com os dados disponíveis para realizar
a recomendação. Tanto os dados da filtragem do modelo, quanto aos novos dados identificados
do disparador e de outros modelos de entrada.
19) Cálculo realizado
A pergunta que se faz é: Que operação é preciso realizar para alcançar o resultado
esperado?
Muitos modelos requerem cálculos ou operações importantes que precisam ser
discutidas sobre os dados de entrada a fim de se obter o resultado da recomendação. Muitas
vezes dados diferentes possuem pesos diferentes no resultado ou alguma operação de
agrupamento/concatenação precisa ser realizada.
20) Saída Esperada
A pergunta que se faz é: O que será previsto como saída da recomendação?
É uma informação do que deve ser esperado após a Operação de Entrada da
recomendação. Ou seja, após o processamento, qual o resultado dessa operação.
21) Limitador de Saída
A pergunta que se faz é: Quantos registros de recomendações serão considerados?
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A filtragem e as operações resultantes do processo de recomendação, podem gerar
muitos registros, mesmo que ordenados, no resultado. No entanto, por questões de formato de
exibição de acordo com a plataforma de interface ou outra solução que será usada para a
exibição da recomendação, há um limitador de quantidade de recomendações.
22) Formatos de recomendação
A pergunta que se faz é: Como a recomendação chegará ao público-alvo?
É um requisito importante para a equipe técnica discutir para fechar o ciclo de definição
da recomendação e quais recursos tecnológicos serão usados para que a informação possa
chegar até o usuário final.

Bloco 4 - SUPORTE
A última etapa trata-se de uma reflexão sobre o será necessário prover para que a
recomendação possa ser implementada. Nesse sentido, os seguintes itens podem ser
observados:
23) Recursos Necessários
A pergunta que se faz é: Quais recursos preciso para implementar a recomendação?
Podem ser relatados os principais recursos que a equipe precisará para implementação
do modelo de recomendação, tais como pessoal, infraestrutura, aquisições etc. Alguns recursos
podem ser apenas uma alocação de pessoal e outros podem ter investimento/custo envolvido.
24) Custos Envolvidos
A pergunta que se faz é: Quanto preciso investir para implementar a solução?
Este ponto é importante para que seja analisada a viabilidade da recomendação de
acordo com alguns recursos que sejam necessários para a implementação do modelo.
Importante informação ainda pode ser gerada para que a equipe técnica consiga dimensionar o
custo da implementação para a equipe de negócio a fim de elaborar uma possível proposta de
prestação de serviço.
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ROL EXEMPLIFICATIVO DE TAXONOMIA DE SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO
Domínio
● Entretenimento
○ Multimídia
○ E-group activity
○ Documentos e imagens
○ Networking (relacionamento)
● Educação
○ E-library
○ E-learning
● Serviços
○ E-government
○ E-tourism
○ E-business
○ E-commerce
○ E-health
Fontes de dados
●
●
●
●

Base pública
Base interna
Base externa
Portal

Métodos de extração
●
●
●
●
●

Leitura de arquivo (Texto, CSV, XML, etc)
Acesso a web service
Acesso a API
Crawler (Spider) de página
Acesso direto a banco de dados

Tipo do dado
●
●
●
●
●

Implícito
Explícito
Fornecido
Interno
Externo

Variáveis
● Usuário
● Item
● Alvo
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Tipo de filtragem (recommendation approaches)
● Content-Based Recommender System (CBS)
● Collaborative Filtering (CF)
○ User-based
○ Item-based
○ Memory-based
○ Model-based
● Hybrid Recommender System
○ Switching
○ Mixed
○ Weighted
○ Meta level
○ Cascading
○ Feature combination
○ Feature augmentation
● Context-Aware Recommender System (CARS)
● Social Network-Based Recommender System (SNRS)
● Group Recommender System (GRS)
● Genetic Algorithm Based Recommender System (GARS)
● Fuzzy Logic Based Recommender System (FRS)
● Deep Learning Based Recommender System (DLRS)
● Interactive Recommender System (IRS)
● Demográfico
● Knowledge-based
○ Constraint-based
○ Case-based
● Trust-aware
Algoritmos/Técnicas
● Vector-based
○ TF-IDF
○ Latent semantic analysis
○ Rocchio
● Machine Learning
○ Classificação
■ Naive Bayesian
■ Decision Tree
■ SVM
■ Regressão Linear
○ Clusterização
■ K-Mean
■ Hierárquica
○ Regras de associação
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●

●

●

●

○ Otimização
○ Markov (decision process)
○ KNN
Latent factor model
○ Modelo probabilístico
■ Diagnóstico de personalidade
■ Análise semântica latente
○ Slope one
○ Matriz de fatorização
■ Singular Value Decomposition (SVD)
■ SVD++
■ Time-aware factor model
■ Análise semântica latente
■ Alternative least square (ALS)
■ Stochastic gradient descend (SGD)
■
Neighborhood methods
○ K-nearest neighbor
○ Similarity measure
■ Rating-based
● Correlação de Pearson
● Similaridade de Cosseno
● Mean Squared Difference
● adjusted cosine
● constrained correlation
● Euclidean
● Jaccard Mean of the Squared Differences
● Singularity
● Manhattan Distance
● Distância de Hamming
■ Ranking-oriented
● Spearman rank correlation
● Kendall rank correlation coefficient
○ Best item recommendation
■ Weighted sum / Weighted average
○ Top-N recommendation
■ Greedy order
■ Randon walk
■ Regras de associação
Graph theory
○ Likeminds
○ Horting
Tag analysis
○ Folksonomia
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■ Folkrank
○ Adapted pagerank
Linguagem de programação / Plataformas
●
●
●
●
●
●
●

Python
Java
R
C++
Scala
Ruby
As a Service
○ IBM - Watson Knowledge Studio
○ Amazon - API Lex
○ Google - API Translation

Framework/Bibliotecas
● Python
○ Turicreate
○ Surprise
○ Fastai
○ Sklearn
○ Crab
○ LightFM
○ Rexy
○ TensorRec
○ CaseRecommender
○ SpotLight
○ PySuggest
○ Unison-recsys
○ Python-recsys
○ PySpark
● Java
○ Seldon
○ EasyRec
○ LensKit
○ Apache Mahout
● C++
○ ProbQA
● Ruby
○ Predictor
● R
○ RecommerderLab
● Scala
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○ MLlib
Método de avaliação
● Acurácia
○ Rating prediction
■ RMSE - Root Mean Squared Error
■ MAE - Mean Absolute Error
■ NMAE ■ MAPE - Mean Absolute Percentage Error
○ Ranking measure/accuracy
■ Normalized distance-based performance measure
■ Normalized cumulative discounted gain
■ Half-time utility
■ Average reciprocal hit rate
○ Medida de relevância/classificação
■ Precisão
■ Recall
■ F1
■ ROC
● Confidencialidade
● Confiança
● Risco
● Adaptabilidade
● Cobertura
○ Gini index
○ Shannon entropy
● Utilidade
● Novidade
○ Nov
● Escalabilidade
● Diversidade
○ Div
○ Aggregate diversity
● Privacidade
● Robustez e Estabilidade
○ MAS
● Acaso (Serendipity)
○ SRDP
○ Unexpected
Problemas mapeados
● Esparsidade dos dados
● Cold-start user
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cold-start item
Escalabilidade
Mudança de preferência
Gray Sheep
Privacidade
Ataques de Shilling
Limitações da análise de conteúdo
Falta de consciência do contexto
Especialização excessiva

Personalização
● Personalizado
● Não personalizado
Recursos necessários
●
●
●
●

Engenheiro
Desenvolvedor
Cientista de dados
Scrum Master

Custos envolvidos
●
●
●
●

API
Ambiente virtualizado/nuvem
Licença
Especialista

Formatos de recomendação
●
●
●
●

E-mail
Aplicativo
Portal
SMS
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como começar a estruturar um sistema de recomendação? É a primeira pergunta que
será feita por qualquer gerente de projeto que for desafiado a liderar uma jornada para
recomendação de produtos/serviços. Qual a melhor abordagem a seguir? Essa é uma dúvida
que também o perseguirá nesse desafio. Como começar? Será a pergunta que, se respondida,
fará com que esse desafio seja uma jornada mais prazerosa e não penosa.
Estamos rodeados de metodologia e boas práticas, em especial na área de tecnologia da
informação. Esses guias consolidam numa solução problemas que afetam a grande maioria das
organizações.
O crescimento de oferta de serviços pela internet, o acesso facilitado pelos usuários a
esses serviços e a necessidade de personalização de produtos cada vez mais exigida pelos
usuários, estão evidenciando a importância e abrindo um mundo de oportunidades para as
organizações e principalmente para as equipes de tecnologia que implementam essas soluções.
O Modelo Visual para Definição de Recomendação (MVDR) pode ser um grande aliado dessa
equipe no desafio dessa jornada. É um guia para orientar a discussão do modelo pela equipe
técnica, onde será possível identificar detalhes na construção o que tornará o resultado mais
estruturado, ágil e compartilhado.
O MVDR é uma ferramenta para especificar requisitos para implementação do sistema
de recomendação e apoiar os engenheiros/arquitetos de software, gerentes de projeto e os
técnicos que terão a missão de desenvolver uma solução baseada em sistemas de recomendação.
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APÊNDICE J – ARTIGO CIENTÍFICO: SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS: UMA ALTERNATIVA DE PERSONALIZAR O GOVERNO
DIGITAL PARA O CIDADÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Tipo do produto no apêndice:
Artigo Científico
Título do produto:
Aplicação de inteligência artificial no ciclo de políticas públicas
Application of artificial intelligence in the public policy cycle
Resumo:
A aplicação de tecnologias de sistemas de recomendação, atualmente bem consolidados no
mercado como um mecanismo de forte relação com o consumidor, é um modelo de sucesso
em diversos ambientes empresariais. Contudo é pouco explorado em cenários de governo
digital, principalmente no que tange o fortalecimento da relação da administração pública
com o cidadão. O aspecto central deste estudo se concentrou na aplicação de tecnologias de
sistemas de recomendação em serviços de governo digital voltados ao cidadão matogrossense com a implementação de algoritmos de aprendizado de máquina se baseando nos
acessos dos cidadãos a serviços públicos personalizando sua jornada e recomendando outros
serviços e informações pela similaridade entre os dados e que está fortemente atrelado ao
objetivo 9 do Decreto Nº 10.332, de 28 de abril de 2020 do governo federal do Brasil.
Abstract:
The application of recommendation systems technologies, currently well established in the
market as a mechanism of strong relationship with the consumer, is a model of success in
several business environments. However, it is little explored in digital government scenarios,
especially in terms of strengthening the relationship between public administration and
citizens. The central aspect of this study focused on the application of recommendation
systems technologies in digital government services aimed at the citizen of Mato Grosso, with
the implementation of machine learning algorithms based on citizens' access to public
services, personalizing their journey and recommending others services and information due
to the similarity between the data and which is strongly linked to objective 9 of Decree No.
10.332, of April 28, 2020 of the federal government of Brazil.
Evidência do Produto:
Artigo submetido para a Revista do Serviço Público segundo protocolo abaixo:

331

SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS: UMA
ALTERNATIVA DE PERSONALIZAR O GOVERNO DIGITAL PARA O CIDADÃO
DO ESTADO DE MATO GROSSO
RESUMO
A aplicação de tecnologias de sistemas de recomendação, atualmente bem consolidados no
mercado como um mecanismo de forte relação com o consumidor, é um modelo de sucesso em
diversos ambientes empresariais. Contudo é pouco explorado em cenários de governo digital,
principalmente no que tange o fortalecimento da relação da administração pública com o
cidadão. O aspecto central deste estudo se concentrou na aplicação de tecnologias de sistemas
de recomendação em serviços de governo digital voltados ao cidadão mato-grossense com a
implementação de algoritmos de aprendizado de máquina se baseando nos acessos dos cidadãos
a serviços públicos personalizando sua jornada e recomendando outros serviços e informações
pela similaridade entre os dados e que está fortemente atrelado ao objetivo 9 do Decreto Nº
10.332, de 28 de abril de 2020 do governo federal do Brasil.
Palavras-chave: Recomendação, governo digital, serviços públicos.

PUBLIC SERVICES RECOMMENDATION SYSTEM: AN ALTERNATIVE TO
CUSTOMIZE THE DIGITAL GOVERNMENT FOR THE CITIZEN OF THE STATE
OF MATO GROSSO
ABSTRACT
The application of recommendation systems technologies, currently well established in the
market as a mechanism of strong relationship with the consumer, is a model of success in
several business environments. However, it is little explored in digital government scenarios,
especially in terms of strengthening the relationship between public administration and citizens.
The central aspect of this study focused on the application of recommendation systems
technologies in digital government services aimed at the citizen of Mato Grosso, with the
implementation of machine learning algorithms based on citizens' access to public services,
personalizing their journey and recommending others services and information due to the
similarity between the data and which is strongly linked to objective 9 of Decree No. 10.332,
of April 28, 2020 of the federal government of Brazil.
Keywords: Recommendation, digital government, public services.
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SISTEMA DE RECOMENDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS: UNA
ALTERNATIVA PARA PERSONALIZAR EL GOBIERNO DIGITAL PARA EL
CIUDADANO DEL ESTADO DE MATO GROSSO
RESUMEN
La aplicación de tecnologías de sistemas de recomendación, actualmente bien asentadas en el
mercado como mecanismo de fuerte relación con el consumidor, es un modelo de éxito en
varios entornos empresariales. Sin embargo, está poco explorado en escenarios de gobierno
digital, especialmente en términos de fortalecer la relación entre la administración pública y la
ciudadanía. El aspecto central de este estudio se centró en la aplicación de tecnologías de
sistemas de recomendación en servicios de gobierno digital dirigidos al ciudadano de Mato
Grosso, con la implementación de algoritmos de aprendizaje automático basados en el acceso
de los ciudadanos a los servicios públicos, personalizando su recorrido y recomendando a otros.
servicios e información debido a la similitud entre los datos y que está fuertemente vinculado
al objetivo 9 del Decreto No. 10.332, de 28 de abril de 2020 del gobierno federal de Brasil.
Palabras clave: Recomendación, gobierno digital, servicios públicos

INTRODUÇÃO
A demanda por serviços públicos digitais está cada vez mais intensificada. Já existia um
grande movimento de transformação digital no país e que foi acelerado devido a situação
pandêmica causada pelo COVID-19. Toda iniciativa da administração pública que facilite a
vida do cidadão é de grande valor, especialmente buscando alternativas inovadoras para ofertar
esses serviços. Entender a necessidade do cliente e proporcionar serviços personalizados é uma
forte tendência das plataformas digitais disponíveis, especialmente pelo mercado privado, que
explora a dinâmica do relacionamento com seu usuário e promove uma experiência mais
customizada e próxima do que precisa.
Essa tendência de aproximar o cidadão deve ser perseguida também pela administração
pública. Um destaque ao governo federal do Brasil que instituiu recentemente, por meio do
Decreto Nº 10.332, de 28 de abril de 2020, a sua estratégia de governo digital para o período
de 2020 a 2022. Essa estratégia está baseada em princípios, objetivos e iniciativas que norteiam
a transformação digital no âmbito da administração pública federal. Entre seus 18 objetivos
declarados, destaca-se o objetivo 9, que trata sobre serviços preditivos e personalizados ao
cidadão. Em especial a iniciativa 9.1 que busca implantar, até o ano de 2022, mecanismo de
personalização da oferta de serviços públicos digitais, baseados no perfil do usuário (BRASIL,
2020).
É imperativo de governo digital alavancar dados e tecnologias para uma transformação
de serviço mais coesa, colaboração transversal e compartilhamento de dados para produzir
organizações do setor público proativas, abertas e voltadas para o usuário (OCDE, 2000). A
maneira como os governos projetam e prestam serviços molda seu relacionamento com os
cidadãos e as empresas. Isso determina a eficiência das organizações do setor público no
cumprimento das metas políticas, bem como o grau de satisfação que os cidadãos
experimentam. Isso exige que governos tenham capacidade necessária para responder
rapidamente e até antecipar as necessidades dos cidadãos. Percebe-se um aumento da
insatisfação dos cidadãos com instituições públicas tradicionais. (OCDE, 2019). Os governos
podem encontrar na prestação de serviços uma oportunidade para reengajar-se e responder às
reais necessidades dos governados. Em contraste, mal projetado os serviços implementados que
não incorporam as demandas dos cidadãos em seu núcleo podem prejudicar a capacidade do
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governo para determinar o bem-estar social e o bem-estar das pessoas (WELBY, 2019). E
transformar a experiência vivida pelo cidadão está no âmago da transformação digital
(WESTERMAN et al., 2015).
Na área pública, onde o objeto principal é o serviço público, há uma necessidade de
maior aproximação com o cidadão, para entender como ele é, do que ele precisa e o governo
tornar-se parceiro. É uma nova proposta de atuação na administração pública, e os serviços
públicos podem ser elementos transformadores nessa relação. Poderia ser possível recomendar
serviços públicos baseados no perfil do cidadão, na região onde ele reside, baseado nos serviços
que ele já utilizou, ou que outras pessoas com perfil similar utilizaram. Um governo inteligente
pode explorar com mais intensidade a capacidade de transformação que os dados podem
alcançar e disponibilizar mecanismos personalizados de oferta de serviços públicos.
O objetivo geral deste artigo é propor uma plataforma para filtragem e fornecimento de
conteúdo personalizado para o cidadão, num contexto de governo digital, baseado em sistemas
de recomendação de serviços e informações governamentais, e possibilitar também uma
experiência diferenciada no acesso as plataformas digitais do Governo do Estado de Mato
Grosso.
REVISÃO DA LITERATURA
Serviços Digitais
A demanda de serviço do cidadão moderno é diferenciada no contexto atual, pois hoje
já consome, no mercado privado, serviços de forma mais cômoda e intuitiva. Os desafios, tanto
na esfera pública quanto privada são os mesmos, porém atualmente percebe-se uma experiência
mais arrojada na oferta de serviços ao consumidor, enquanto na área pública observa um esforço
de forma mais tímida.
Os bons resultados alcançados pelo mercado privado para retenção, fidelização e
satisfação do consumidor foram potencializados pelo uso de mecanismos de recomendação.
Casos de sucesso como das empresas Netflix, Amazon, Spotify, Youtube (Google), por
exemplo, são modelos de como essa abordagem trouxe uma diferença no comportamento de
consumo das pessoas e de oferta pelas empresas. Há uma infinidade de produtos (filmes, livros,
eletrônicos, músicas, vídeos) disponibilizados e que podem deixar o cliente confuso na opção
de uso ou compra. Inteligentemente, empresas, como a Netflix (GOMEZ-URIBE e HUNT,
2016), fazem uso de sistema de recomendação e tornam o grande volume de dados armazenados
numa relação personalizada baseada nas preferências do cliente. Esse afunilamento torna a
experiência do cliente mais efetiva, sem limitar a possibilidade de expandir sua navegação pelas
demais opções do portal. Assim, quando uma empresa, por meio dos dados armazenados dos
clientes, começa a conhecer melhor os seus gostos, então pode ser possível ajudar a entender
algumas necessidades e ofertar os produtos que gostaria de comprar, baseado no que clientes
similares compraram, ou baseado a itens similares o que o cliente gosta, ou a itens mais
populares entre grupos das mesmas características do cliente. Isso pode proporcionar, além de
retenção, fidelização e satisfação do cliente, um aumento nas vendas e consequentemente maior
lucratividade.
A administração pública também é uma grande fonte de provimento de produtos
(serviços) para o consumidor (cidadão). Os serviços públicos são distribuídos, de acordo com
as devidas competências, entre órgãos do poder executivo, legislativo e judiciário e todos ainda
dispostos nas esferas federal, estadual e municipal. São muitas opções e o cidadão tem a mesma
dificuldade de consumo, pois não sabe exatamente para que serve cada serviço, que órgão
disponibiliza, e inclusive a existência de um determinado serviço para seu referido perfil ou
necessidade.
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Abundância de informações
Uma pessoa não tem tempo para explorar todas as opções disponíveis a ela na sua vida.
Só o que é gerado de informações novas nas últimas 24 horas ela precisaria dedicar 1 ano de
atenção (KELLY, 2017).
Simon (1971) destaca que: “Em um mundo rico em informações, a riqueza de
informações significa uma escassez de outra coisa: a escassez de tudo o que a informação
consome. E o que a informação consome é bastante óbvio: consome a atenção de seus
destinatários”. E a atenção do usuário num ambiente de internet é o início de qualquer
relacionamento de sucesso para as instituições que disponibilizam seu serviço ou produto nas
plataformas digitais.
A quantidade de informações disponíveis por um lado aumenta as possibilidades de o
usuário consumir conteúdo bem diversificado, por outro lado ela pode gerar uma sobrecarga de
informações (AYACHI et al., 2016; LU et al., 2015; MCLOAD e CHEN, 2009; GUO e LU,
2007) e tornar a abundância um verdadeiro tormento na vida do usuário.
Schwartz (2004) discute em sua obra o paradoxo da escolha e contesta a ideia de que
mais opções de escolha geram maior satisfação e acredita que o alto volume de opções de
escolha está tornando as pessoas menos felizes e mais ansiosas e frustradas, mesmo acreditando
que seja interessante exercer nossa liberdade de escolha. O autor contesta o dogma de que com
mais escolhas temos mais liberdade, e com mais liberdade temos mais bem estar. E ainda
destaca que o efeito da abundância de informações e opções pode produzir paralisia, em vez de
libertação.
A administração pública é uma fonte de geração de muito conteúdo. Diariamente
documentos são produzidos, projetos são implantados, legislações elaboradas, notícias
publicadas e especialmente serviços sendo consumidos e gerando rica informação sobre como
um cidadão efetivamente está sendo atendido pela administração pública.
Neste contexto hoje é possível que soluções tecnológicas criem condições para que seja
possível tratar grandes volumes de dados e trabalhar padrões de comportamento sobre estes
para gerar novas frentes de valor, como a inteligência artificial.
Inteligência Artificial (IA)
IA é a programação ou treinamento de um computador para executar tarefas
normalmente reservadas para a inteligência humana, seja para recomendar qual próximo filme
assistir ou responder a perguntas técnicas. Brevemente a IA irá permear as formas como
interagir com o nosso governo também (MEHR, 2017).
A IA tem diversas subdivisões que são serviços de inteligência proporcionados por esta
ciência, como aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural (NLP - Natural
Language Processing), expert systems, robótica, speech, entre outros.
O Aprendizado de Máquina (AM) é uma área da IA cujo objetivo é a construção de
sistemas capazes de adquirir conhecimentos de forma automática (MONARD e
BARANAUSKAS, 2003). É uma área situada na interseção da ciência da computação e
estatística, e no centro da IA e da ciência de dados. O progresso recente no AM foi impulsionado
tanto pelo desenvolvimento de novos algoritmos quanto pela contínua explosão na
disponibilidade de dados e ao barateamento dos equipamentos de processamento e
armazenamento.
Técnicas de AM podem ter seu uso empregado em diferentes áreas, especialmente os
sistemas de recomendação (SR), que vem recebendo destaque devido a intensa implementação
em serviços de recomendação de itens e opções para os usuários.
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O SR é uma técnica de software que fornece sugestões de informações que sejam úteis
para o usuário, quanto a processos de tomada de decisão, como quais produtos comprar, que
música ouvir, que filme assistir ou que notícias online para ler (RICCI, 2015).
SR são amplamente utilizados hoje por grandes corporações de entrega de serviços,
como Netflix, para recomendar séries e filmes, Amazon, para recomendar livros, Facebook,
para recomendar amigos, Youtube, para recomendar vídeos, Fernandez-Garcia et al. (2018)
define um SR para aplicativos baseados em componentes usando técnicas de AM,
Recomendações de empregos (YANG, S. et al. 2017), Hajek e Henriques (2017) para detecção
de fraudes, para recomendação de músicas (LEE et al., 2017) e para recomendações de varejo
(SANCHEZ et al., 2017).
As principais funções de um SR para grandes provedores de serviços estão relacionadas
a aumento do número de itens vendidos, a oferta de outros produtos por similaridade, aumento
da satisfação do cliente, aumento da fidelização dos clientes, e melhor entendimento do que o
cliente gosta, baseado na Inteligência sobre os dados disponíveis (RICCI, 2015). Os SR foram
potencializados na área de e-commerce para proporcionar sugestões de produtos e prover
informação para auxiliar na escolha do que consumir. As principais corporações de venda de
produtos virtuais já utilizam mecanismos de recomendação como diferencial, e que ocupa uma
parte significante de suas receitas, como é o caso da Amazon.com (LINDEN et al., 2003) e da
Netflix (BENNET e LANNING, 2007).
Existem diversas técnicas para implementação de SR, incluindo as baseadas em
conteúdo e as colaborativas (ADOMAVICIUS e TUZHILIN, 2005), ou para melhorar a
performance das recomendações, estes métodos podem ser combinados em modelos híbridos
(BARRAGÁNS-MARTÍNEZ et al, 2010; ADOMAVICIUS e TUZHILIN, 2005), que fazem
uso de umas ou mais técnicas de recomendação, geralmente combinando uma de abordagem
colaborativa com conteúdo, para minimizar as limitações individuais de cada abordagem. O
propósito da filtragem colaborativa é fazer recomendações aos usuários baseado nos
comportamentos das transações de usuários com gostos similares, agrupando os dados em
segmentos e seus padrões (AGGARWAL, 2016). Ainda segundo Aggarwal (2016), os SR
baseados em conteúdo se propõem a combinar itens que são similares com o que o usuário
consumiu, com base no histórico seu de itens consumidos. A similaridade é calculada pela
análise de conteúdo dos próprios itens (RICCI, 2015). SR híbridos buscam melhorar o
desempenho do modelo (BURKE, 2002) e combinam o poder das diferentes técnicas de
recomendações (AGGARWAL, 2016; ADOMAVICIUS e TUZHILIN, 2005).
Um problema relativo aos SR é a partida a frio (cold-start). Esta situação, de acordo
com Hernando et al. (2016), pode ser devido um novo item que foi adicionado a base de dados
ou um novo usuário no modelo. Quando um novo usuário acessa o modelo, como não há
histórico de dados para os cálculos de correlação.
Entre as medidas de avaliação de um SR estão Mean Absolute Error (MAE) e Root
Mean Squared Error (RMSE) e elas avaliam o quanto um modelo pode prever o valor de
avaliação para uma recomendação de um determinado item (HERLOCKER et al., 2004). O
RMSE talvez seja entre as métricas usadas, a mais popular na avaliação da precisão das
avaliações previstas (RICCI, 2015). As medidas precision e recall são medidas de desempenho
para recuperação da informação, sendo a precisão importante medida de eficiência dos itens
relevantes, e já o recall faz a medição do número de itens selecionados relevantes e o número
total de itens em todo o conjunto (ANANDHAN et al., 2018).
As medidas de similaridade são ferramenta primordiais nos cálculos de semelhanças
entre entidades, como a similaridade de cosseno que é aplicada para determinar a semelhança
entre as transações e entre itens (RICCI, 2015) e a medida do coeficiente de correlação de
Pearson avalia o quanto entidades estão correlacionados e é usada para buscar relação entre
dois dados (MADADIPOUYA e CHELLIAH, 2017).
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Um problema conhecido nos processos de filtragem é o efeito bolha, ou filtro-bolha
(overfitting) (KELLY, 2017), que tende a filtrar apenas o conteúdo que o usuário gosta e ficar
limitado naquele mesmo padrão de preferências e não conseguir ter acesso a conteúdo novo,
podendo engessar sua forma de pensar.
Kelly (2017) ainda destaca que: “As deficiências de um filtro não podem ser reparadas
pela eliminação dos filtros; ao contrário, elas só têm como ser reduzidas por meio de aplicação
de filtros compensatórios”.
O acaso é uma medida de quão surpreendentes são as recomendações. Pode-se pensar
em serendipidade como a quantidade de informações relevantes que são novas para o usuário
em uma recomendação (SHANI e GUNAWARDANA, 2011).
METODOLOGIA
O presente estudo de pesquisa caracteriza-se como aplicada em sua natureza, pois
procura contribuir para solução de um problema específico. Quanto à forma de abordagem
classifica-se como qualitativa. Seus objetivos são definidos como exploratórios, que por meio
de levantamento bibliográfico buscou-se uma contextualização sobre aplicações de SR para
serviços públicos, seguida de uma análise de conteúdo. Sobre os procedimentos técnicos, é uma
pesquisa bibliográfica desenvolvida a partir do uso de meios de comunicação científica,
principalmente livros e artigos de periódicos.
Os termos chaves que foram observados estão relacionados a “Sistemas de
Recomendação” e “serviços públicos”. Foram adicionadas expressões relativas a “governo
eletrônico” e “cidadão”, pois uma análise prévia do estado da arte sobre o assunto nas bases
científicas demonstrou boa relação com esses termos, e o uso de governo eletrônico (e-gov) se
deve ao fato de poucas publicações usam o termo governo digital. Foram então sintetizadas as
buscas por meio das expressões com locuções na língua inglesa: 1) "recommend* syst*” AND
"service*” AND (“e-gov*” OR "egov*” OR "govern*” OR "citizen*"); 2) "recommend*
syste*” AND “public* service*".
Foram consultados os acervos de periódicos contidos na base de dados Scopus devido
seu volume, capilaridade e relevância internacional de conteúdo ofertado. O levantamento dos
dados foi realizado no mês de junho de 2020. A pesquisa não limitou período de publicação dos
artigos, pois era também objetivo identificar alguma iniciativa antiga sobre o tema. E como
critério de exclusão, foram considerados apenas artigos científicos como base para a pesquisa,
descartando outros tipos de conteúdo.
Após a execução da primeira cadeia de pesquisa, foram retornados 42 artigos científicos,
no entanto, após análise do conteúdo, apenas 3 (três) artigos tinham referência direta com o
propósito do estudo: 1) Recomendação proativa e reativa de serviços de governo eletrônico,
onde observa dados coletados de redes sociais, mídia e dados coletados de feedbacks de
cidadãos em serviços de e-gov, com uso de SR baseados em restrições (Constraint-based
recommender systems) (AYACHI et al., 2016); 2) Utilização de agentes inteligentes para apoiar
os cidadãos em seu acesso a serviços governamentais, que apresenta um sistema multiagente
para apoiar os cidadãos na seleção dos serviços prestados pela Administração Pública. Ainda
identifica e sugere os serviços mais interessantes para um cidadão considerando tanto seu perfil
quanto às características dos dispositivos utilizado por ele (MEO et al., 2007); 3) Serviços
inteligentes de e-gov com técnica de recomendação personalizada, que aborda o rápido
crescimento dos serviços de e-gov nos sites e pode resultar em um grave problema de
sobrecarga de informações e prejudica a eficácia do governo, onde clientes podem achar difícil
localizar informações relevantes, embora muitas técnicas avançadas tenham sido aplicadas
(GUO e LU, 2007).
Na segunda cadeia de pesquisa foram retornados 21 artigos científicos, porém, após
análise do conteúdo de cada artigo verificou-se que nenhum deles está relacionado de forma
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direta com o propósito deste estudo. No entanto foi possível, dentro do cenário estudado,
identificar outras iniciativas que se assemelham ao propósito deste estudo como: Personalização
da Web para aceitação de tecnologia pelo usuário (KRISHNARAJU et al., 2016); e
Desenvolvimentos de aplicativos de SR (LU et al., 2015).
Outros resultados foram importantes para consolidar a visão da pesquisa: Mídia de
serviço público, diversidade e algoritmo de recomendação (SORENSEN, 2019); Políticas
culturais, missões sociais, algoritmos e discrição: o que as instituições de serviço público devem
recomendar (TALLERAS et al., 2020); Modelo de coleta, curadoria e fusão de dados para
apoiar recomendações de serviço público para governos eletrônicos (SEDRAKYAN et al.,
2018). Bem como iniciativas de Sabucedo et al. (2012), que explorou a descoberta de serviços
públicas usando folksonomias; Em Martinguerrero et al. (2016), buscou-se desenvolver um
recomendador com filtro de colaboração com base em informações extraídas de algoritmos de
agrupamento; Já em Iaquinta et al. (2013) apresentou uma abordagem para segmentação de
usuários no domínio e-Gov com base em uma técnica de agrupamento parcial que explora dados
demográficos e geográficos; Cortés-Cediel et al. (2017), que também confirma que na literatura
existem poucos estudos sobre SR para o domínio da e-gov, e a maioria deles propõe abordagens
de recomendação muito simples centradas ou em fornecer aos cidadãos notificações
eletrônicas/serviços eletrônicos governamentais personalizados, ou auxiliando na busca de
parceiros de negócios em serviços eletrônicos do governo; e Lu et al. (2015), que traz uma visão
prática de aplicações de SR voltadas para e-gov.
Uma importante discussão sobre o tema foi tratada no manifesto do workshop de SR
para o cidadão (YANG, J. et al., 2017), que resumiu resultados do evento CitRec’17, realizado
na 11ª conferência da ACM (Association for Computing Machinery) sobre SR, em agosto de
2017, que objetivou aumentar a consciência social e o engajamento do cidadão na vida de sua
cidade, e onde na oportunidade foram discutidos os desafios e oportunidades para o
desenvolvimento de SR voltados ao cidadão. O manifesto reforça o fato de que a personalização
e a filtragem de informações são valiosas nos SR para os cidadãos, inclusive como método de
promover a inclusão social, a participação eletrônica e de moderação com o propósito de
promover a justiça das ações de governo e ainda melhor a comunicação entre o governo e
cidadão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para o experimento deste trabalho, considerando o objetivo de filtrar conteúdo para o
cidadão e recomendar serviços e informações baseado em seu comportamento. Os parâmetros
de entrada foram baseados na relação dos cidadãos com os serviços públicos, bem como nas
características (metadados) dos serviços. Assim, foram consideradas as fontes de dados:
interações, que provê os acessos do cidadão com os serviços do governo, com 115897 registros;
serviços, relação de 71 serviços ofertados para o cidadão com suas características básicas
necessárias para o propósito do experimento; e notícias, relação de 761 notícias publicadas pelo
governo no período de 20 de junho de 2020 a 12 de julho de 2020.
Para validar a experiência do cidadão e desenvolvimento do estudo, foi proposto um
modelo híbrido de recomendação de serviços e informações governamentais. Numa vertente
foi criado um modelo de filtragem colaborativa para recomendar serviços usando dados do
histórico de consumo pelo cidadão e na outra vertente foi usado a filtragem baseada em
conteúdo dos serviços, buscando calcular a similaridade entre estes. Foi ainda utilizada a
avaliação de popularidade dos serviços, dos serviços mais acessados (TOP-n), dos serviços mais
relevantes por um cidadão, e ainda, para fortalecer as opções do resultado da recomendação,
foi agregado aos resultados a avaliação de notícias publicadas pelo governo que serão
relacionadas com o comportamento do cidadão de acordo com os serviços recomendados.
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O processo de recomendação deste experimento foi realizado em 8 etapas, conforme
observa-se na Figura 1:
Figura 1 - Etapas de implementação do modelo

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
A primeira etapa consiste em extrair o conjunto de dados de suas respectivas fontes. A
segunda etapa propõe uma análise sobre os dados extraídos a fim de entender seu conteúdo. A
terceira etapa sugere técnicas para melhor preparar os dados para o objetivo do modelo. A
quarta etapa busca realizar o tratamento dos dados para harmonizá-los. A quinta etapa realiza a
avaliação do melhor modelo de filtragem para as recomendações. A sexta etapa realiza a
filtragem dos dados harmonizados com o modelo de filtragem mais adequado. E as últimas
etapas visam realizar e apresentar as recomendações. Da primeira à sexta etapa, o
processamento foi feito off-line, ou seja, periodicamente o modelo executou o processo em lote
em ambiente controlado e parametrizado a fim de trabalhar com a dinamicidade dos dados de
entrada e disponibilizar dados minerados sem a necessidade de interação direta com o usuário,
e tem como resultado um modelo de recomendação composto pelas recomendações baseado na
abordagem híbrida. As duas últimas etapas foram realizadas online, onde o processamento é
executado quando o usuário aciona o modelo, interagindo e se identificando em tempo real,
com o cálculo da representação do usuário ativo a partir do seu histórico de interação no acesso
aos serviços do governo e o associou ao resultado do modelo de recomendação calculado no
processamento off-line.
Para a extração de dados o experimento considerou os dados de interações e dos serviços
estruturados em arquivo no padrão CSV23. A base de interações foi a principal fonte para a
filtragem colaborativa do modelo e para identificar os serviços públicos mais relevantes para
cada cidadão e os serviços públicos mais populares e acessados do governo. Já a base de
serviços foi a principal fonte de informação para a filtragem baseada em conteúdo que utiliza
os dados para calcular a similaridade entre os serviços. Os dados de notícias foram extraídos do
portal oficial do Governo do Estado de Mato Grosso24 por ferramenta web crawler desenvolvida
na plataforma e armazenada em arquivo JSON25. Esses dados serão úteis após a filtragem
híbrida a fim de identificar as notícias mais similares aos serviços mais relevantes para cada
cidadão
Na etapa de análise de dados foi realizada para entendimento sobre os dados extraídos
na etapa anterior, a fim de entender seu comportamento e ajudar na definição das melhores
abordagem para filtragem. Foram analisados os valores médios, máximo, mínimos, desvio
23

Comma-separated values são arquivos de texto de formato regulamentado pelo RFC 4180, que faz uma
ordenação de bytes ou um formato de terminador de linha, separando valores com vírgulas.
24
mt.gov.br/noticias
25
Acrônimo de JavaScript Object Notation, é um formato compacto, de padrão aberto independente, de troca de
dados simples e rápida entre sistemas, que utiliza texto legível a humanos, no formato atributo-valor.
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padrão do conteúdo, comportamento dos serviços e dos acessos aos serviços pelos cidadãos.
Foram ainda avaliadas as contagens e distribuição das palavras nos campos textos que foram
utilizados para avaliação de similaridade, como o campo de descrição dos serviços e o campo
que armazena o conteúdo das notícias do governo. Foram identificadas palavras mais utilizadas
nos conteúdos, assim como bigramas e trigramas.
A terceira etapa de engenharia de atributos objetivou extrair características e
propriedades dos dados brutos e propor melhoria por meio de técnicas de mineração de dados,
fortalecendo assim a estrutura e desempenho dos dados para serem utilizados no processo de
filtragem. Foi considerado a concatenação de dados de campos da base de serviços para agregar
maior relevância para o texto que será utilizado para vetorização e análise de similaridade. Para
utilização dos dados de interação de cidadãos aos serviços, foi necessária a agregação dos
acessos de cada cidadão aos serviços num único registro, para concentrar o mesmo tipo de
informação, somando os acessos. Para definir a variável mais adequada para entrada ao modelo,
uma das opções avaliadas para entrada no modelo foi a definição de uma variável dummy. As
variáveis dummy são variáveis categóricas binárias e basicamente vão dizer se um item pertence
a um grupo ou se não pertence. E neste caso indicando se um determinado cidadão fez acesso
a um determinado serviço atribuindo o valor “1” para a coluna da nova tabela gerada após a
agregação de acessos de cidadãos aos serviços. A segunda opção, para não deixar a entrada de
dados desbalanceada da quantidade de acessos realizada por cada cidadão a um serviço, foi
criada coluna com o dado normalizado da quantidade de acesso, pois a etapa anterior de análise
foi possível identificar que a maior interação (cidadão X serviço) tem o valor de 42 e a menor
tem valor 1, e isso poderia influenciar no modelo de avaliação e filtragem, pois poderia ocorrer
um enviesamento na avaliação do algoritmo para as variáveis com maior ordem de grandeza. E
a terceira opção foi considerar o próprio conteúdo de quantidade de acessos aos serviços.
Na etapa de tratamento os dados foram trabalhados a fim de melhor ajustá-los para
realização da filtragem. As fontes de dados possuem muitos dados textuais, e para isso algumas
ações foram necessárias sobre esses dados para higienização/limpeza das informações, como
converter todo o texto em minúsculo, após realizar a tokenização, que é a separação das palavras
que compõe o texto e cada palavra é tratada como um token pelo processamento e pode ter um
tratamento específico. Em seguida foi realizada a remoção das stopwords, palavras que não
influenciam no conteúdo e podem atrapalhar no processo de filtragem, e no final concatenação
dos tokens/palavras restantes do processamento. Ainda foram realizadas as tarefas de
lematização, que reduz uma palavra a sua ao seu lema, ou seja, sua forma mais reduzida ou
flexionada e a remoção de pontuações.
Na etapa de avaliação do modelo de filtragem foram analisados modelos diferentes para
identificação do mais adequado para uso tanto para a filtragem colaborativa, quanto na filtragem
baseada em conteúdo. Para a filtragem colaborativa a atividade foi estruturada avaliando as
técnicas de Similaridade de Cosseno, Correlação de Pearson e Similaridade de Jaccard. As
Variáveis alvo, definidas na etapa de engenharia de atributos, foram: Variável “Dummy”,
Quantidade de acessos (cidadão ao serviço) e Quantidade de acessos normalizado. E foi
considerada ainda o Percentual de dados para treino/teste com as seguintes variações de
distribuição do conteúdo da base de dados: 90%/10%, 80%/20% e 70%/30%. Para a
comparação dos modelos foram utilizadas as métricas Precisão, Recall e RMSE. O modelo
ainda considerou o campo de armazena o identificador do cidadão como variável de entrada
para usuário e para o item foi considerado o campo de identificação do serviço. Considerando
todas as combinações acima, os melhores resultados foram obtidos conforme a Tabela 1:
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Tabela 1 – Resultado da avaliação dos modelos de filtragem colaborativa
Avaliação de Modelos
Similaridade
Variável
Cosseno
Acessos
Dummy
Acesso Norm.
Jaccard
Acessos
Dummy
Acesso Norm.
Pearson
Acessos
Dummy
Acesso Norm.

Precisão
0,043748
0,011219
0,011241
0,044932
0,011219
0,044932
0,011241
0,011219
0,011039

10% Teste/90% Treino
Recall
RMSE
0,487945
1,349178
0,180293
0,999949
0,205450
0,014209
0,498427
1,349193
0,180293
0,999974
0,498427
0,031221
0,205450
0,611000
0,180293
1
0,203878
0,014210

20% Teste/80% Treino
Precisão
Recall
RMSE
0,020250
0,225861
1,289781
0,005193
0,083454
0,999976
0,005203
0,095099
0,012156
0,020798
0,230713
1,289789
0,005193
0,083454
0,999988
0,020798
0,230713
0,029920
0,005203
0,095099
0,522739
0,005193
0,083454
1
0,005109
0,094371
0,012157

30% Teste/70% Treino
Precisão
Recall
RMSE
0,014537
0,162138
1,506464
0,003728
0,059909
0,999983
0,003735
0,068268
0,020536
0,014930
0,165621
1,506469
0,003728
0,059909
0,999991
0,014930
0,165621
0,034988
0,003735
0,068268
0,883074
0,003728
0,059909
1
0,003668
0,067746
0,020536

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Conforme demonstra a Tabela 1, o modelo “Jaccard/Acesso Normalizado/10%Teste”
obteve o melhor percentual geral considerando as 3 medidas de similaridade, embora seu
resultado de RMSE não tenha sido um dos menores do modelo, mas vigorou entre os melhores.
No entanto, seus valores de precisão e recall foram os melhores entre os modelos. Se avaliarmos
o seu resultado de RMSE que foi de 0.0312, em relação ao modelo de melhor resultado
(“Cosseno/Acesso Normalizado/20%Teste”, que obteve o melhor RMSE de 0.012156, não é
uma diferença muito grande como resultado para as recomendações. O modelo “Jaccard/Acesso
Normalizado/20%Teste” também obteve bons resultados, porém ainda menor que o modelo
anterior. Assim, a distância de Jaccard utilizando a variável alvo normalizada foi a mais
adequada para uso.
Para a análise baseada em conteúdo foi considerada a coluna concatenada dos dados
textuais sobre o serviço, contemplando o nome, a descrição e a área de negócio do serviço, pois
agrega todo texto necessário para as análises de similaridade. Para validar adequadamente sobre
a melhor métrica a ser utilizada para uso no modelo final, foram realizadas as avaliações das
técnicas para contagem e vetorização das palavras utilizando TF-IDF26 e contagem simples. E
para as métricas de similaridade foram testadas a Similaridade de Cosseno, Distância
Euclidiana e Correlação de Pearson. Não foram observadas diferenças nos resultados para os
71 serviços. Assim, a similaridade do cosseno foi escolhida, pois é uma métrica usada para
determinar a semelhança entre os documentos, independentemente do tamanho, o que também
pode variar de acordo com o esforço do gestor em caracterizar o serviço. Quando plotada em
um espaço multidimensional, onde cada dimensão corresponde a uma palavra no documento, a
semelhança de cosseno captura a orientação (o ângulo) dos documentos e não a magnitude. Se
a magnitude fosse o mais importante, o cálculo da similaridade baseada na distância euclidiana
seria uma melhor opção. Então, para a filtragem baseada em conteúdo foi considerado o modelo
com TF-IDF para vetorização e contagem e a similaridade de cosseno como métrica de
semelhança entre os dados.
A etapa de filtragem então foi acionada, considerando os dados já tratados das bases de
interações, serviços e notícias, e os modelos de abordagem baseada em conteúdo e colaborativo
definidos na etapa anterior. Como resultado esta etapa gerou coleções com os conteúdos
filtrados de acordo com cada abordagem proposta, como pode ser observado na Figura 2.

26

É uma medida estatística que tem o intuito de indicar a importância de uma palavra de um documento em relação
a uma coleção de documentos ou em um corpus linguístico.
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Figura 2 – Processo de Filtragem Híbrida do modelo

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Na abordagem colaborativa foi utilizado algoritmo de Filtragem baseado em memória
→ Baseado em Item. A implementação da filtragem colaborativa foi com o propósito de
recomendar serviços públicos baseado em como cidadãos similares acessam os serviços. A
similaridade neste aspecto trata-se de cidadãos que consomem os mesmos serviços, e foi
calculada entre um serviço e outro baseado no acesso comum de cidadãos nesses serviços.
Então foram montados dois vetores de serviços, e então calculado a distância (Jaccard) entre
esses vetores. Como a similaridade de Jaccard é a razão entre o tamanho da interseção dos
vetores e o tamanho de sua união, um valor 1 (um) significa que os vetores são similares
totalmente e quanto mais próximo do valor zero, nenhuma similaridade.
O modelo de popularidade também foi utilizado e como resultado buscou-se identificar
os serviços mais populares do governo, ou seja, os serviços que em média foram mais
requisitados pelo cidadão.
A abordagem de serviços mais acessados, Top-n, também foi utilizada e como resultado
buscou-se identificar os serviços mais acessados, em quantidade. O modelo também trabalhou
com os serviços mais relevantes para o cidadão, ou seja, os serviços mais acessados por ele,
que faz sentido em estar sempre apresentando, pois pode ser um serviço que lhe seja útil
constantemente.
A abordagem baseada em conteúdo foi proposta para balancear as recomendações
sugeridas na filtragem colaborativa, pois o perfil do cidadão apenas baseado em que outros
cidadãos similares acessaram poderia tornar a experiência pouco familiar. Assim, a similaridade
entre os serviços, normalmente de uma mesma área de negócio de governo, poderia ser
relevante para que o cidadão possa explorar melhor as possibilidades.
A abordagem híbrida tem seu resultado efetivo na etapa de recomendação, pois requer
a identificação do cidadão específico a fim de consolidar os resultados da filtragem colaborativa
com os resultados da filtragem baseado em conteúdo e então calcular os melhores resultados
baseado nos melhores scores de cada abordagem.
A filtragem das notícias completa o modelo de recomendação híbrida. O corpus
higienizado do conteúdo das notícias foi submetido ao processo de vetorização para futura
avaliação de semelhança do que possa ser relevante ao cidadão. Para esta vetorização foi
utilizado a técnica de contagem de palavras, pois para as notícias apenas o número de vezes que
uma palavra aparece no documento foi o suficiente para o modelo.
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Todos os modelos resultantes do processo de filtragem foram armazenados num arquivo
padrão pickle27 para uso na etapa de recomendação. Esta última foi responsável pela geração
da lista de recomendações do modelo, após a etapa de filtragem, recebendo as coleções geradas
e armazenadas, conforme observamos na Figura 3. O ponto inicial de disparo do processo,
considerando um formato online, é a identificação do cidadão, para que a personalização seja
executada, e então o subprocesso de realizar recomendações é executado. E como resultado,
um carrossel de recomendações com todas as abordagens tratadas nesse experimento. Os
detalhes do subprocesso de realizar recomendações pode ser observado na Figura 4. Um
mapeamento de relação de todas as abordagens de recomendação utilizadas no experimento
pode ser observado na Figura 5, que demonstra quais abordagens são utilizadas num escopo
personalizado e não personalizado, bem como a relação e dependência existente entre as
abordagens para resultar no carrossel de recomendações com as sete opções geradas pelo
modelo.
Figura 3 – Macrofluxo do processo de recomendação

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).

27

Arquivo criado pelo pickle, um módulo Python que permite que objetos sejam serializados em arquivos no disco
e desserializados de volta ao programa em tempo de execução; salva um fluxo de bytes que representa os objetos.
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Figura 4 – Subprocesso de recomendação de serviços

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Figura 5 - Formatação do carrossel de recomendações do modelo

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Avaliação das recomendações
Para avaliação dos resultados do modelo, foi observado um cidadão específico que fez
os acessos aos serviços conforme a Tabela 2:
Tabela 2 - Serviços mais acessados pelo cidadão
Id Serviço
3
4
2
1

Nome Serviço
CONSULTAR INFRAÇÕES TRÂNSITO
PAGAR LICENCIAMENTO DE VEÍCULO
AGENDAR CONSULTA MÉDICA
VERIFICAR NOTA DE ALUNO

Acessos
2
1
1
1

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
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O serviço de Id=3, Consultar Infrações Trânsito, é muito relevante para ele, pois foi o
que mais acessou. Aplicando a abordagem colaborativa, o modelo informou, conforme Tabela
3, que os serviços 5, 36, 8, 23 e 12, baseado no score normalizado de similaridade (scorefcol),
são os mais indicados ao cidadão selecionado.
Tabela 3 - Recomendações do filtro colaborativo para o cidadão
Id Serviço
5
36
8
23
12

Nome do Serviço
CONSULTAR MEDICAMENTO FARMACIA
SOLICITAR LICENÇA MATERNIDADE
VERIFICAR PRESENÇA DE ALUNO
ACESSAR NOTA MT
CONSULTAR BOLETIM DE OCORRENCIA

scorefcol
1.000000
0.846197
0.378300
0.348163
0.339222

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
A abordagem híbrida utilizou a estratégia ponderada, onde a filtragem baseada em
conteúdo e a filtragem colaborativa do modelo foram desenvolvidas separadamente, porém com
a combinação linear de seus resultados. Neste sentido, foi necessária uma normalização nos
resultados individuais.
Como avaliação da filtragem baseada em conteúdo, o modelo ranqueia os 5 serviços
mais similares aos serviços mais acessados pelo cidadão. Assim, considerando o cidadão
avaliado, o modelo gerou os dados conforme Tabela 4.
Tabela 4 - Recomendações da filtragem baseada em conteúdo para o cidadão
Serviço relevante

3

#índice
0
1
2
3
4

Id Serviço
6
14
58
56
54

score
0.066639
0.047554
0.040490
0.039167
0.034904

score_norm
0.441359
0.314955
0.268172
0.259405
0.231170

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
A Tabela 4 indica, por exemplo, que para o serviço id=3 (CONSULTAR INFRAÇÕES
TRÂNSITO), o mais relevante para o cidadão, o modelo selecionou outros cinco serviços: 6PAGAR IPVA VEÍCULO, 14-RECURSO INFRAÇÃO TRÂNSITO, 58-COMUNICAR
VENDA VEÍCULO, 56-SOLICITAR PERMISSÃO INTERNACIONAL DIRIGIR e 54MUDAR CATEGORIA HABILITAÇÃO como sendo mais similares, o que faz todo sentido,
pois todos tratam sobre serviços da área de trânsito. O campo score representa o cálculo da
relevância do resultado na apuração do modelo e o campo score_norm é a mesma informação
normalizada de acordo com todos os resultados.
Porém, considerando a avaliação baseada em conteúdo para todos os demais serviços
relevantes, além do serviço de Id=3, a filtragem resultou conforme a Tabela 5. Esta avaliação
levou em consideração nos resultados tanto a relevância da ocorrência de um serviço, quanto a
relevância do score de cada serviço. Para os serviços que aparecem em mais de uma ocorrência,
o modelo considera o maior valor de score entre as ocorrências, como é o caso do serviço id=6PAGAR IPVA VEÍCULO, que se destaca por ocorrer duas vezes, com os scores 0.066639 e
0.150987, sendo este último o maior score ficando como o valor referência do serviço, e após
a normalização (coluna scorefbc) assumiu o valor 1.0 por ser o maior valor entre os registros
do resultado. Observa-se ainda que o serviço id=6 foi o único que ocorreu mais de uma vez,
sendo setado o valor 1 na coluna ocorrfbc (ocorrência duplicada na filtragem colaborativa),
porque apareceu mais de uma vez no resultado. Os demais serviços ficaram com valor de
ocorrfbc em zero, pois só apareceram uma vez no resultado.
O modelo híbrido iniciou identificando na Tabela 5 os serviços que também aparecem
no modelo da filtragem colaborativa, ou seja, se o serviço aparece em ambas as abordagens por

345

meio da coluna ocorrhib, utilizando o mesmo conceito de uma variável que indica apenas se o
serviço teve (1), ou não (0), ocorrência duplicada nas filtragens.
Tabela 5 - Resultado ordenado por score da filtragem baseada em conteúdo e merge
com a filtragem colaborativa
Id Serviço
6
8
30
14
10
7
27
9
58
29
56
18
54
46
66
12
38
5
23

ocorrfbc
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

scorefbc
1.000000
0.459476
0.384565
0.314955
0.305490
0.291139
0.285765
0.284040
0.268172
0.263182
0.259405
0.255772
0.231170
0.230193
0.225732
0.184585
0.171190
0.167326
0.159804

ocorrhib
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Em seguida o modelo híbrido faz a fusão dos resultados dos serviços recomendados pela
filtragem colaborativa com os resultados recomendados pela filtragem baseada em conteúdo,
agrupando os registros por Id do serviço, realizando o cálculo da relevância dos destes no
modelo híbrido conforme a seguinte expressão:
Ranking = (PesoScore * ScoreFinal) + (PesoOcorrencia * OcorrenciaFinal)
Onde:
• PesoScore = Peso do parâmetro score no resultado da recomendação híbrida. Neste
modelo este peso foi definido como 0.7 (70%).
• ScoreFinal = pontuação final normalizada de cada serviço contido no resultado e foi
calculado da seguinte forma:
𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 = (𝑷𝒆𝒔𝒐𝑭𝒃𝒄 ∗ 𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆𝑭𝒃𝒄) + (𝑷𝒆𝒔𝒐𝑭𝒄𝒐𝒍 ∗ 𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆𝑭𝒄𝒐𝒍)

Onde:
o PesoFbc = Peso da filtragem baseada em conteúdo no modelo híbrido.
o ScoreFbc = Score final de cada serviço retornado no resultado da filtragem
baseada em conteúdo
o PesoFcol = Peso da filtragem colaborativa no modelo híbrido, calculado:
𝑷𝒆𝒔𝒐𝑭𝒄𝒐𝒍 = 𝟏 − 𝑷𝒆𝒔𝒐𝑭𝒃𝒄

o ScoreFcol = Score final de cada serviço retornado no resultado da filtragem
colaborativa.
Neste modelo ambas as abordagens tiveram o mesmo peso para o resultado
do modelo híbrido, sendo 50% tanto para o PesoFbc quanto para o PesoFcol.
•

PesoOcorrencia = Peso do parâmetro de ocorrência dos serviços nas filtragens. Neste
modelo este peso é o complemento do PesoScore para o total de 100%. Sendo:
𝑷𝒆𝒔𝒐𝑶𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = 𝟏 − 𝑷𝒆𝒔𝒐𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆
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Neste modelo o PesoOcorrencia tem o peso = 1 - PesoScore = 1 - 0.7 = 0.3 (30%).
•

OcorrenciaFinal = É a pontuação final da ocorrência de cada serviço e é calculado da
seguinte forma:
𝑶𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍
= 𝟎. 𝟐𝟓 + (𝑷𝒆𝒔𝒐𝑶𝒄𝒐𝒓𝒓𝑭𝒃𝒄 ∗ 𝑶𝒄𝒐𝒓𝒓𝑭𝒃𝒄) + (𝑷𝒆𝒔𝒐𝑶𝒄𝒐𝒓𝒓𝑯𝒊𝒃
∗ 𝑶𝒄𝒐𝒓𝒓𝑯𝒊𝒃)

Onde:
• PesoOcorrFbc = é o peso da ocorrência de serviços que aparecem
duplicados no resultado da filtragem baseada em conteúdo. Neste modelo
ela possui o peso de 0.25 (25%)
• PesoOcorrHib = é o peso da ocorrência de serviços que aparecem tanto
no resultado da filtragem baseada em conteúdo, quanto na filtragem
colaborativa. Neste modelo ela possui o peso de 0.50 (50%)
O cálculo interno da OcorrenciaFinal é influenciado pelas situações como aponta o
Quadro 1, que detalha as combinações das relevâncias dos pesos para filtragem híbrida de
acordo com a ocorrência do serviço tanto na abordagem baseada em conteúdo quanto na
colaborativa. A constante 0.25 na fórmula indica o menor peso que um serviço que aparece no
resultado possui. Se ele não ocorre duplicado na filtragem baseada em conteúdo e nem ocorre
duplicado em ambas as filtragens, ele é considerado um serviço de baixa relevância e recebe o
valor 0.25 (25%).
Quadro 17 - Definição de relevância dos pesos para filtragem híbrida
Relevância
Baixa
Média
Alta
Muito alta

OcorrFbc
0 (Não)
1 (Sim)
0 (Não)
1 (Sim)

OcorrHib
0 (Não)
0 (Não)
1 (Não)
1 (Sim)

OcorrFinal
0.25 (25%)
Baixa + 0.25 = 0.5 (50%)
Baixa + 0.50 = 0.75 (75%)
Baixa + Média + Alta = 0.25+0.25+0.5 = 1.0 (100%)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
•
•
•

OcorrFbc = Identifica se o serviço aparece duplicado na filtragem baseada em
conteúdo, sendo 0 para “não” e 1 para “sim”.
OcorrHib = Identifica se o serviço aparece tanto no resultado da filtragem baseada em
conteúdo quanto na filtragem colaborativa, sendo 0 para “não” e 1 para “sim”.
OcorrFinal = Relevância dos pesos de OcorrFbc e OcorrHib no cálculo final.

Com isso foi obtido o resultado da filtragem híbrida, ordenada pela coluna “Ranking”,
apontando os serviços previstos para a recomendação no modelo híbrido, conforma a Tabela 6.
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Tabela 6 - Lista ordenada dos serviços recomendados na filtragem híbrida
Id Serviço
5
6
8
36
12
23
30
14
10
7
27
9
58
29
56
18
54
46
66
38

ocorrfbc
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

scorefbc
0.167326
1.000000
0.459476
0.000000
0.184585
0.159804
0.384565
0.314955
0.305490
0.291139
0.285765
0.284040
0.268172
0.263182
0.259405
0.255772
0.231170
0.230193
0.225732
0.171190

ocorrhib
1.0
0.0
1.0
0.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

scorefcol
1.000000
0.000000
0.378300
0.846197
0.339222
0.348163
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000

scorefinal
0.583663
0.500000
0.418888
0.423099
0.261903
0.253984
0.192283
0.157478
0.152745
0.145569
0.142882
0.142020
0.134086
0.131591
0.129703
0.127886
0.115585
0.115096
0.112866
0.085595

scorefinalnorm
1.000000
0.856658
0.717688
0.724902
0.448723
0.435154
0.329441
0.269809
0.261700
0.249406
0.244803
0.243325
0.229732
0.225457
0.222222
0.219109
0.198033
0.197197
0.193375
0.146652

ocorrfinal
0.75
0.50
0.75
0.25
0.75
0.75
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

ranking
0.925000
0.749661
0.727381
0.582431
0.539106
0.529608
0.305609
0.263866
0.258190
0.249584
0.246362
0.245328
0.235812
0.232820
0.230555
0.228376
0.213623
0.213038
0.210362
0.177656

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Foi calculado o score final do modelo híbrido (scorefinal) e o mesmo valor normalizado
(scorefinalnorm) e o peso final da ocorrência dos serviços nos modelos (ocorrfinal). Os 5
primeiros serviços gerados pela recomendação híbrida seguem conforme a Tabela 7 abaixo, e
serão as recomendações de serviços dessa abordagem.
Tabela 7 - Recomendações híbridas para o cidadão
Id Serviço
5
6
8
36
12

Ranking
0.925000
0.749661
0.727381
0.582431
0.539106

Nome do Serviço
CONSULTAR MEDICAMENTO FARMACIA
PAGAR IPVA DE VEÍCULO
VERIFICAR PRESENÇA DE ALUNO
AVALIAÇÃO PERICIAL PARA CONCESSÃO DE LICENÇA MATERNIDADE
CONSULTAR BOLETIM DE OCORRÊNCIA

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Um ponto importante do modelo é para os casos em que o cidadão faz acesso pela
primeira vez. Assim, as recomendações se baseiam nos serviços mais populares na base de
interações e nos mais acessados (top-n), apresentados respectivamente nas Tabela 8 e Tabela 9.
Tabela 8 - Serviços mais populares do modelo
Id Serviço
69
53
31
38
5

Score
0.033592
0.033389
0.032481
0.032200
0.031533

Rank
1
2
3
4
5

Nome do Serviço
CONSULTAR PONTOS DE APOIO RODOVIAS
PROCURAR VAGA EMPREGO
SOLICITAR ASSISTÊNCIA RURAL
CONSULTAR BANCO DE LEITE
CONSULTAR MEDICAMENTO FARMACIA

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Tabela 9 - Serviços mais acessados (Top-N)
Id Serviço
4
1
6
2
5

Acessos
9419
8839
7722
6691
6451

Nome do Serviço
PAGAR LICENCIAMENTO VEÍCULO
VERIFICAR NOTA DE ALUNO
PAGAR IPVA DE VEÍCULO
AGENDAR CONSULTA MÉDICA
CONSULTAR MEDICAMENTO FARMACIA

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
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Além das opções de recomendar os serviços mais relevantes, ou seja, os serviços que o
cidadão mais acessa, conforme apresentado na Tabela 2.
O Quadro 2 apresenta uma hierarquia das recomendações de acordo com a relevância
de cada resultado.
Quadro 2 - Tipos de recomendações do carrossel
Código recomendação no carrossel
0
1
2
3
4
5

Descrição da recomendação
Híbrida
Baseada em Conteúdo
Colaborativa
Populares
Mais acessados
Mais relevantes para o cidadão

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Para recomendação final foi trabalhado o conceito de carrossel de recomendações para
que as diferentes abordagens acima definidas fossem exibidas ao cidadão, conforme Tabela 10.
Tabela 10 - Carrossel de recomendações para o cidadão “cid111”
CARROSSEL DE RECOMENDAÇÕES

Tipo de recomendação no carrossel

0
1
2
3
4
5

Rank de cada tipo de recomendação
0
1
2
3
4
5.0
6.0
8.0
36.0
12.0
6.0
8.0
30.0
14.0
10.0
5.0
36.0
8.0
23.0
12.0
69.0
53.0
31.0
38.0
5.0
4.0
1.0
6.0
2.0
5.0
3.0
4.0
2.0
1.0
---

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Finalmente o modelo avalia a similaridade das notícias com o perfil do serviço mais
relevante ao cidadão, segundo a filtragem híbrida (tipo=0), recomendando as principais
publicações que poderiam ser de seu interesse. Como o serviço mais recomendado ao cidadão
trata-se de id = 5 - CONSULTAR MEDICAMENTO FARMACIA, o modelo selecionou as
principais notícias do portal do governo relacionadas a esse serviço, como:
4. Notícia: Adolescente é pego com 1.750 selos de LSD e comprimidos de ecstasy em
Sinop - Notícias - PM | Similaridade: 0.25
5. Notícia: Sexta-feira (05): Mato Grosso registra 3.568 casos confirmados e 91
óbitos por Covid-19 - Notícias - mt.gov.br | Similaridade: 0.21
6. Notícia: Governo distribui 361 mil kits de alimentação escolar às famílias de
estudantes da rede estadual - Notícias - SEDUC | Similaridade: 0.17
Percebe-se uma boa relação, pois tanto o serviço quanto as notícias tratam de assunto
envolvendo o tema saúde/medicamento.
Na etapa de apresentação, o modelo trabalha com os vários resultados possíveis para
apresentar ao cidadão numa tela exemplificativa com vários carrosséis de recomendações, como
exemplo da Figura 6, que apresenta visualmente as recomendações resultantes do modelo
disponíveis sob a forma de uma tabela ordenada pela importância da recomendação. Um
cidadão que nunca usou o serviço e não tem histórico para trabalhar a similaridade, pode ter
esse carrossel como uma oferta inicial, e um último carrossel com as notícias que o cidadão
poderia mais se interessar, como exemplo da Figura 7.
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Figura 6 - Tela exemplificativa de apresentação das recomendações

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Figura 7 - Tela exemplificativa de apresentação das recomendações a um novo cidadão

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Arquitetura tecnológica genérica do modelo de recomendação de serviços públicos
Uma arquitetura geral do modelo foi proposta para fins de operação do SR.
Naturalmente as etapas de análise, engenharia de atributos e avaliação do modelo não foram
consideradas, pois estão atreladas a uma rotina dos cientistas de dados da organização. A Figura
8 ilustra a arquitetura do modelo que foi dividida por um módulo processador offline, executado
periodicamente, e um módulo online que é acionado à medida que o cidadão consome a
plataforma. Este último módulo é composto por uma parte que faz a interface com o cidadão
no formato da plataforma digital e a outra parte (backend) que recebe a identificação do usuário
e acessa a base de recomendações, enviando para a plataforma digital.
O motor de recomendação é a parte central do SR. Gerar recomendações com
antecedência tem a desvantagem de perder uma quantidade significativa de tempo de
computação, pois um grupo considerável de cidadãos podem não acessar as plataformas no
intervalo entre um lote processamento e outro. No entanto, para que o usuário tenha uma
experiência melhor ao acessar a plataforma, as recomendações já preparadas podem tornar o
acesso mais rápido e consequentemente sua disponibilização ao usuário.
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Figura 8 - Arquitetura do SR de serviços e informações governamentais

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
CONCLUSÃO
Situações extremas para a sociedade como a pandemia desencadeada pelo COVID-19
puderam demonstrar a fragilidade de diversos setores sociais e econômicos para a continuidade
de serviços, especialmente trouxe um reflexo impactante para a vida do cidadão/consumidor
que precisou ficar recolhido em sua residência e seguir com sua vida da melhor maneira
possível. Mas ao mesmo tempo oportunizou que os provedores de serviços, em especial a
administração pública, que a oferta de serviços digitais pode ser uma estratégia importante tanto
para o consumo dos serviços públicos pelo cidadão, facilitando sua vida e possibilitando acessos
de forma mais simples e ágil, como também para o próprio governo que pode ter um melhor
desempenho em suas ações, mais economia na entrega de serviços e facilidade de operação
pelos agentes públicos de forma remota ou independente de local físico.
A alternativa consolidada neste estudo observou fatores e impactos de inovação numa
área específica e pouco explorada pela administração pública. Um modelo novo de tratar e
ofertar o serviço público que exigiu analisar as diversas questões que orbitam a implantação de
soluções novas. Um governo digital e efetivamente inteligente pode aproveitar as oportunidades
oferecidas pela TIC para interagir e colaborar com os cidadãos e melhor entender suas
necessidades e para fornecer serviços de maneira criativa e atrativa.
O SR pode ser uma solução eficiente para tratar a sobrecarga de informações
disponibilizadas ao cidadão. Com base nos interesses e no comportamento do usuário o SR é
capaz de fornecer itens automaticamente e representa uma perspectiva da administração pública
para o cidadão. Por isso, o foco do experimento foi utilizar a abordagem híbrida, tanto baseados
em filtragem de conteúdo para sugerir serviços para os cidadãos que sejam similares aos
serviços que estes já tenham acessado, quanto com filtragem colaborativa, baseada na
similaridade entre o que os cidadãos similares acessam.
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Os novos cidadãos no ambiente poderão ser atendidos inicialmente pelos serviços mais
acessados (Top-N) e pelos serviços mais populares, até que possam começar a consumir os
serviços e gerar um histórico de suas preferências. Novos serviços poderão ser ofertados por
meio de filtragem de conteúdo que pode atrelar suas características a de um serviço existente e
ser ofertado por meio da similaridade, bem como o modelo gerando um peso maior aos serviços
novos a fim de que eles possam ter um score maior na lista final da modelagem híbrida.
Recomendar algo inesperado é um fator primordial para as recomendações. A filtragem
baseada em conteúdo possui um grau limitado de novidade no resultado, pois fornece
recomendações semelhantes ao perfil do serviço mais consumido pelo cidadão. Ou seja, se ele
consome muitos serviços da área de trânsito, então outros serviços dessa mesma natureza seriam
ofertados. Para não tornar essa experiência tão fechada foi justamente utilizada uma abordagem
híbrida com tipos de filtros diferentes no experimento. Inclusive é possível usar algoritmos de
filtragem para identificar itens que o usuário não gosta, mas que poderia gostar.
No entanto, a novidade no modelo apresentado poderá ser adotada, por exemplo,
apresentando um carrossel de recomendações de serviços menos populares ou menos
acessados. Ou até mesmo utilizando de forma efetiva os metadados gerenciados pelo portfólio
de serviços proposto, que bem trabalhado, pode fornecer serviço que foi recentemente
adicionado a carta de serviço, ou um serviço com uma sazonalidade do momento, ou um serviço
relacionado a um evento de vida do cidadão etc.
Analisando o acaso nas recomendações, se o cidadão usa muitos serviços públicos de
uma determinada área de negócio do governo, recomendar um novo serviço dessa área pode até
ser novo, pois o cidadão pode não saber que existia o serviço, mas não é surpreendente. O acaso
na recomendação criará a surpresa quando esse cidadão, ao utilizar um serviço, ficar sabendo
de uma notícia ou serviço que lhe traga uma descoberta afortunada.
Pelos resultados alcançados infere-se que a proposta foi uma importante oportunidade
para inserir diversidade e novidade e consequente melhora na experiência do usuário,
impedindo a monotonia e previsibilidade do sistema de governo digital.
PERSPECTIVAS FUTURAS
Em relação ao modelo de coleta de dados trabalhado, foi feito uma restrição para
validação do modelo, mas como foi possível observar pelos resultados dos experimentos que a
aplicação de um SR pode auxiliar o cidadão na escolha de um serviço público, e embora os
algoritmos e dados de entrada já sejam suficientes para um bom conjunto de recomendações, o
modelo pode ser evoluído para melhor refinar essas recomendação ao considerar: a) a coleta de
dados implícitos do cidadão, por exemplo identificando sua navegação pelas plataformas
digitais seu perfil baseado em seu comportamento quando visualiza uma página por tempo
longo, favorita páginas de serviços; b) coleta de dados explícitos do cidadão, ao solicitar a
avaliação do serviço pelo cidadão, assim, o cidadão poderá indicar espontaneamente uma
avaliação ao serviço consumido; c) coleta de dados fornecidos pelo cidadão, como por exemplo
informação de sexo, data de nascimento, município de residência. Na maioria das plataformas
virtuais esses dados são coletados no momento do cadastro. Embora sejam dados que a
administração pública possui em seus vários cadastros, seria mais adequado a imputação
voluntária desses dados após a autorização do cidadão, assim como pode ainda aumentar a gama
de dados coletados atribuindo um formulário com mais opções como: indicação de necessidade
especial, evento de vida (casou, virou mãe, perdeu emprego, etc.); d) dados coletados dos
sistemas que a administração pública possui, como por exemplo vencimento de obrigações ou
até mesmo disponibilização de um direito que o perfil do cidadão se encaixa; e) a coleta de
dados externos ao governo, como indicadores da região onde reside o cidadão, ou outro
indicador social que faça sentido ao modelo. Essa observação sobre esses dados externos ao
escopo do governo e do cidadão, é um recurso importante para significativas recomendações.
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APÊNDICE K – DETALHAMENTO DA ETAPA DE ANÁLISE DE DADOS DO
EXPERIMENTO

Tipo do produto no apêndice:
Relatório complementar
Título do produto:
Detalhamento da etapa de análise de dados no experimento
Details of the data analysis step in the experiment
Resumo:
Este apêndice contém as análises detalhadas de alguns dados das bases utilizadas pelo
experimento do estudo complementando a etapa Análise dos dados descrita no tópico 4.2.5.1.
Abstract:
This appendix contains detailed analyzes of some data from the bases used by the study
experiment, complementing the step Data analysis described in topic 4.2.5.1.
Evidência do Produto:
Não se aplica.
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Sobre a base de Interações
Foram analisados os valores médios, máximo, mínimos, desvio padrão do conteúdo do
campo serviço_id, que armazena o identificador do serviço acessado pelo cidadão nas
interações:
Campo: servico_id
count
mean
std
min
25%
50%
75%
max

valor
115897.000000
12.448950
12.434098
1.000000
4.000000
8.000000
17.000000
71.000000

A análise ainda identificou que 97261 cidadãos diferentes interagiram com os serviços,
ou seja, todos os cidadãos que estavam cadastrados, e que todos os 71 serviços foram acessados.
Ainda foi identificado o período de ocorrência das interações que foi entre 2016-09-04 21:15:19
e '2018-09-03 09:06:57'. A quantidade de acesso mensal aos serviços nesse período pode ser
observada na Figura 1.
Figura 1 - Período de acesso aos serviços públicos

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
A análise ainda apontou os serviços mais acessados pelos cidadãos, apresentados na
Figura 2, onde os 3 primeiros são: serviço_id = 4 (PAGAR LICENCIAMENTO VEÍCULO),
serviço_id = 1(VERIFICAR NOTA DE ALUNO) e serviço_id = 6 (PAGAR IPVA VEÍCULO).
Os códigos com as descrições de todos os 71 serviços podem ser observados no APÊNDICE L.
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Figura 2 - Serviços mais acessados

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Também foram analisados os serviços menos acessados pelos cidadãos, apresentados
na Figura 3, onde os 3 de maior destaque são: serviço_id = 62 (CONSULTAR MAPAS
CULTURAIS), serviço_id = 69 (CONSULTAR PONTOS DE APOIO RODOVIAS) e
serviço_id = 67 (ACESSAR BOLSA DIFUSÃO CIENTÍFICA).
Figura 3 - Serviços menos acessados

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Os cidadãos mais ativos no acesso a serviços podem ser observados na Figura 4.
Observa-se que a identificação do cidadão, pelo campo cidadao_id, passou por um processo de
anonimização para não apresentar a identificação real do cidadão. E com isso, destacam-se os
cidadãos 4b261a83, 2c07aacb e 8d749f34 como os que mais acessam os serviços públicos
considerando a fatia da base de dados usadas no experimento.
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Figura 4 - Cidadãos mais ativos no modelo

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
E da mesma foram observados os cidadãos menos ativos, com apenas 1 acesso, aos
serviços públicos, como apresenta o gráfico da Figura 5.
Figura 5 - Cidadãos menos ativos no modelo

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Sobre a base de Serviços
Foram analisados os valores médios, máximo, mínimos, desvio padrão do conteúdo do
campo serviço_id, que armazena o identificador do serviço:
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Campo: servico_id
count
mean
std
min
25%
50%
75%
max

Valor
71.000000
36.000000
20.639767
1.000000
18.500000
36.000000
53.500000
71.000000

Sobre o campo de descrição dos serviços, servico_descricao, foi realizada uma análise
antes da higienização/limpeza de seu conteúdo e as seguintes informações foram registradas:
o Número de descrições: 71
o Contagem média de palavras: 59.732394366197184
o Contagem mínima de palavras: 18
o Contagem máxima de palavras: 189

Após a limpeza dos dados, retirando palavras de parada, as stopwords, que são palavras
que podem ser consideradas irrelevantes para o conjunto de resultados a ser exibido, foram
registradas as seguintes informações:
o Número de descrições: 71
o Contagem média de palavras: 36.11267605633803
o Contagem mínima de palavras: 11
o Contagem máxima de palavras: 110
Observa-se que reduziu bastante a média de palavras por descrição de serviços, o que
torna mais efetivo o resultado do modelo de filtragem, sendo assim considerado a higienização
dos dados como elemento importante.
A distribuição de contagem de palavras apresentada pela Figura 6, antes de
higienizar/limpar os dados, apresentou a quantidade de palavras, word_count, por descrição de
serviços, por intervalos de 0 a 19 palavras resultando em 4 serviços (eixo count), de 20 a 39
resultando em 20 serviços, de 60 a 79 palavras em 12 serviços, de 80 a 99 em 7 serviços, de
100 a 119 em 4 serviços e 1 serviço entre 160 e 179 palavras.

361

Figura 6 - Contagem de palavras antes da limpeza dos dados

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Após a limpeza/higienização dos dados, a distribuição de contagem de palavras
confirmou que muitas descrições dos serviços continham palavras desnecessárias para o
contexto e que poderiam dar resultados menos precisos ao modelo. A Figura 7 apresenta esses
resultados, agregando a maioria dos serviços em intervalos de 0 a 60 palavras por descrição de
serviço.
Figura 7- Contagem de palavras após limpeza dos dados

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Outra análise realizada foi para entender as principais palavras usadas pelas descrições
dos serviços. A Figura 8 apresenta o resultado incluindo stopwords:
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Figura 8 - Contagens de palavras após limpeza dos dados

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Nota-se que muitas palavras curtas, que embora sejam fortemente usadas para dar
sentido ao texto, no contexto de pré-processamento de dados geram ruídos quando analisados.
Então, verificando a mesma informação sem as stopwords (servico_desc_limpo), percebe-se
um resultado mais condizente com o conteúdo a ser tratado pelo modelo, conforme aponta a
Figura 9.
Figura 9 - Palavras mais usadas

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Da mesma forma foram analisados os bigramas antes de higienizar os dados, conforme
apresenta a Figura 10 e depois da higienização conforme a Figura 11. Bigrama é uma sequência
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de dois elementos adjacentes de uma sequência de tokens, e neste caso, uma sequência de
palavras. Mais um apontamento que será confirmado na etapa de tratamento dos dados para a
limpeza do campo servico_descricao, pois percebe-se que bigramas com stopwords poderá
atrapalhar os resultados.
Figura 10 - Bigramas mais usados antes da limpeza dos dados

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Figura 11 - Bigramas mais usados após a limpeza dos dados

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
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A mesma abordagem foi realizada com trigramas, que no mesmo conceito do bigrama,
é uma sequência de 3 palavras. A Figura 12 demonstra o resultado antes de higienizar os dados
e na Figura 13 após a higienização.
Figura 12 - Trigramas mais usados antes de limpeza dos dados

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
Figura 13 - Trigramas mais usados após a limpeza dos dados

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).

365

Observamos o mapeamento dos serviços por área de negócio no governo, a fim de
identificar que tipo de serviço é mais demandado de acordo com a base analisada. E de acordo
com o gráfico da Figura 14, os serviços de trânsito, educação, saúde e segurança, são os mais
requisitados.
Figura 14 - Áreas de negócio do governo dos serviços públicos mapeados

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2020).
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APÊNDICE L – TABELA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESTRUTURADA PARA O
EXPERIMENTO
Tipo do produto no apêndice:
Relatório complementar
Título do produto:
Tabela de serviços públicos estruturada para o experimento
Public services definition table structured for the experiment
Resumo:
Este apêndice apresenta a tabela com todos os atributos dos 71 (setenta e um) serviços
públicos trabalhados pelo modelo, considerando os campos Id do Serviço, que representa o
código identificados do serviço, o Nome do Serviço, que é o nome curto usado para
representar o serviço, a Área de negócio, que é uma abordagem para agrupar o serviço de
acordo com a área de negócio do governo que ele representa e a Descrição do Serviço que
contém o conteúdo explicativo sobre o serviço público.
Abstract:
This appendix presents the table with all the attributes of the 71 (seventy-one) public services
worked on by the model, considering the Service Id fields, which represents the identified
service code, the Service Name, which is the short name used to represent the service, the
Business Area, which is an approach to group the service according to the government
business area that it represents and the Service Description that contains explanatory content
about the public service.
Evidência do Produto:
Não se aplica.
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Estruturação de serviços criada para o experimento do estudo
Id Serviço
Service Id

Nome do Serviço
Service Name

Área de negócio
Business Area

1

VERIFICAR
NOTA DE
ALUNO

EDUCACAO

2

AGENDAR
CONSULTA
MÉDICA

SAUDE

3

CONSULTAR
INFRAÇÕES
TRÂNSITO

TRÂNSITO

4

PAGAR
LICENCIAMEN
TO VEÍCULO

TRÂNSITO

5

CONSULTAR
MEDICAMENT
O FARMACIA

SAUDE

6

PAGAR IPVA
VEÍCULO

TRÂNSITO

Descrição do Serviço
Service Description
Apresentação do boletim escolar ao estudante ou seu
responsável legal que foi cadastrado no ato da
matrícula. As notas estão disponíveis por ano letivo
mantendo o histórico durante o ciclo de estudo do
aluno na rede estadual de ensino.
O cidadão realiza o agendamento de consultas
médicas com clínicos e especialistas disponíveis pela
rede de Saúde. O cidadão poderá agendar um horário
de exclusiva atenção de acordo com a gravidade da
situação ou disponibilidade de horário.
Consiste na consulta online a dados das infrações
cometidas por condutor de veículos. Através desta
consulta, o cidadão pode obter o histórico de
infrações e detalhamento destas, bem como emitir a
guia de pagamento. Importante destacar que veículos
com infração vencida pode acarretar apreensão,
sendo também impedido de transferir o veículo em
caso de venda.
Licenciar o veículo para circulação com emissão do
Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo
(CRLV), que é o documento válido nacionalmente
que permite ao veículo circular pela cidade. Para isso
é preciso pagar uma taxa de licenciamento anual, que
é recolhida pelo departamento de trânsito estadual a
fim de cobrir os custos de processamento e geração
do documento, seja na versão impressa ou eletrônica.
Realizar consulta aos medicamentos, correlatos,
fórmulas infantis e suplementos nutricionais,
contemplados em programas estratégicos de Saúde
do SUS em âmbito Estadual. A Farmácia de
Atendimento ao Componente Especializado busca
assegurar a dispensação do Componente
Especializado da Assistência Farmacêutica aos
usuários do SUS no âmbito Estadual, cumprindo os
Protocolos Clínicos estabelecidos, de acordo com as
legislações Federais e Estaduais vigentes, seguindo
as normas e rotinas técnicas estabelecidas pela
Superintendência de Assistência Farmacêutica.
IPVA é o imposto sobre a propriedade de veículos
automotores, uma arrecadação anual realizada pelo
estado para todos que possuem veículos. Cada
veículo pode ser identificado pela combinação do
número do Registro Nacional de Veículos
Automotores (Renavam) contido no respectivo
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
(CRLV), bem como sua placa e chassi. O pagamento
poderá ser realizado por meio da guia de arrecadação
que pode ser obtido acessando este serviço.

7

AGENDAR
VACINA

SAUDE

8

VERIFICAR
PRESENÇA DE
ALUNO

EDUCACAO

9

SEGUNDA VIA
HABILITAÇÃO

TRÂNSITO

10

TELECONSULT
A MÉDICA

SAUDE

11

SOLICITAÇÃO
DE
MEDICAMENT
O

SAUDE

12

CONSULTAR
BOLETIM DE
OCORRENCIA

SEGURANÇA
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O serviço é voltado à prevenção de doenças do
recém-nascido já nas primeiras horas de vida, das
gestantes, das puérperas, das vítimas de violência
sexual e de toda população através da imunização
preconizada pelo Programa Nacional de Imunização
do Ministério da Saúde, em parceria com as
Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, de acordo
com cada público-alvo citado. A vacinação é a
maneira mais eficaz de prevenir doenças para as
crianças, adolescentes, adultos, idosos, povos
indígenas e populações com necessidades especiais.
O acompanhamento da frequência escolar é
constitucionalmente atribuído ao poder público e a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
estabelece o registro de frequência, a cargo da escola,
como um dos critérios a ser observado para a
promoção do aluno. Ainda, segundo o Estatuto da
Criança e do Adolescente, os dirigentes de
estabelecimentos de ensino devem zelar junto aos
pais ou responsáveis pela frequência escolar, e
comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus
tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas
injustificadas e evasão, esgotados os recursos
escolares.
Quem perdeu, extraviou, ou teve furtado ou roubado
seu documento de habilitação, pode obter um novo
documento com as mesmas informações daquele que
possuía. Em caso de solicitação de 2ª via do
documento por roubo, poderá ser solicitada a isenção
de taxa, mediante a apresentação de Boletim de
Ocorrência, o qual deverá ser registrado em órgão
policial, constando no documento a descrição de
“roubo”, bem como a relação de documentos
roubados, dentre os quais, obrigatoriamente, a CNH.
A tele consulta objetiva garantir a assistência a
população com a prestação de serviços dos
profissionais de saúde à distância. Necessário o
cadastro prévio do cidadão numa unidade de saúde,
para fazer o agendamento por tele consulta. A partir
daí, o usuário solicita a tele consulta na área própria
do site, indicando o número de inscrição do
profissional no CRM.
Solicitação de Medicamentos de responsabilidade do
Estado também pode ser realizada pela internet, sem
a necessidade de comparecer à farmácia do seu
município. Você será notificado do andamento da sua
solicitação através de e-mail e SMS.
Consulte seu boletim de ocorrência (B.O.)
diretamente online, sem precisar se deslocar até um
Batalhão da Brigada Militar.

13

ACESSAR
DELEGACIA
VIRTUAL

SEGURANÇA

14

RECURSO
INFRAÇÃO
TRÂNSITO

TRÂNSITO

15

INSCREVER
CADASTRO
AMBIENTAL
RURAL

MEIO
AMBIENTE

16

EMITIR NFe
AVULSA

TRIBUTÁRIO

17

ACIONAR
OUVIDORIA

OUVIDORIA

18

MATRICULAR
ALUNO

EDUCACAO

19

MATRICULAR
ENSINO A
DISTÂNCIA

EDUCACAO

20

SOLICITAR
CARTEIRA
IDENTIDADE

SEGURANÇA
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Via internet, você poderá comunicar os fatos, abaixo,
que após a análise da equipe de policiais da polícia
civil, poderão vir a se tornar registro de ocorrências,
caso seja deferida a comunicação. Situações como
Abandono do Lar; Abigeato; Acidente de Trânsito
com Danos Materiais (sem Vítima); Ameaça;
Apropriação Indébita; Condição para Atendimento
Hospitalar; Dano Simples; Dano Causado Fenômeno
da Natureza; Desacato; Estelionato; Falta Cautela
Condução de Animais; Fuga do Local de Acidente;
Furto de Documentos, Celular e Objetos; Perda de
Documentos; Celular e Objetos; Localização de
Objetos, Celular e Documentos; Calúnia; Injúria;
Difamação; Maus Tratos Contra Animais;
Perturbação da Tranquilidade (Contra Pessoa
Determinada); Perturbação do Trabalho Ou do
Sossego Alheios (Contra Pessoas Indeterminadas)
O proprietário e /ou condutor que discorda de
penalidade imposta pela autoridade de trânsito
competente, decorrente de infração de trânsito
prevista no código trânsito brasileiro, pode apresentar
recurso no órgão autuador.
O CAR é um registro eletrônico e obrigatório para
todos os imóveis rurais, integrando informações
referentes à situação das Reservas Legais, florestas e
remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Uso
Restrito e das áreas consolidadas das propriedades e
posses rurais do país. Esse registro é feito no Sistema
de Cadastro Ambiental Rural (SiCAR).
Guia para a emissão de nota fiscal eletrônica avulsa
para os diversos tipos de contribuintes (Geral,
Simples, MEI ou Produtor Rural)
A Ouvidora-geral do Estado recebe manifestações,
reclamações e encaminha as sugestões, os elogios e a
solicitação de informações. Reclamação é o
desagrado ou protesto quanto ao serviço prestado,
ação ou omissão da administração ou do servidor
público; Solicitação pode indicar insatisfação,
reclamação, noticiar problemas, deve apresentar um
requerimento de atendimento de serviço; Sugestão
apresenta ideia ou proposta para o aprimoramento
dos serviços realizados pela administração pública;
Elogio demonstra reconhecimento, apreço ou
satisfação com o atendimento ou com a prestação de
um serviço público.
As inscrições para ingresso nos primeiros anos do
Ensino Fundamental, Ensino Médio, Curso Normal
(Magistério), Educação Profissional Integrada ao
Ensino Médio, Educação Profissional Subsequente
ou Concomitante e aproveitamento de Estudos Curso
Normal (Magistério).
Quem precisa fazer um curso de Educação à
Distância, após aprovado em processo seletivo,
matricular-se no curso escolhido por meio deste
serviço.
A identificação civil dos brasileiros é realizada por
meio da emissão de documento conhecido como
Carteira de Identidade (RG). Ele tem o objetivo de
identificar a população garantindo-lhe sua
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individualidade nos diversos atos da vida em
sociedade.

21

SOLICITAR
APOSENTADOR
IA INVALIDEZ

APOSENTADOR
IA

22

SOLICITAR
AUXÍLIODOENÇA

APOSENTADOR
IA

23

ACESSAR
NOTA MT

TRIBUTÁRIO

24

REGISTRAR
AVISTAMENTO
ANIMAIS
EXÓTICOS

MEIO
AMBIENTE

25

CONSULTAR
BIODIVERSIDA
DADE

MEIO
AMBIENTE

26

EMITIR
CARTEIRA
TRABALHO

TRABALHO

27

INFORMAR
ROUBO
VEÍCULO

TRÂNSITO

A Aposentadoria por Invalidez é um benefício devido
ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer
qualquer atividade laborativa, e que também não
possa ser reabilitado em outra profissão, de acordo
com a avaliação da perícia médica do INSS. O
benefício é pago enquanto persistir a incapacidade e
pode ser reavaliado pelo INSS a cada dois anos.
Inicialmente o cidadão deve requerer um auxíliodoença, que possui os mesmos requisitos da
aposentadoria por invalidez. Caso a perícia-médica
constate incapacidade permanente para o trabalho,
sem possibilidade de reabilitação em outra função, a
aposentadoria por invalidez será indicada.
O auxílio-doença é um benefício por incapacidade
devido ao segurado do INSS acometido por uma
doença ou acidente que o torne temporariamente
incapaz para o trabalho. O empregado deve imprimir
o requerimento gerado pelo sistema e levá-lo ao
INSS no dia da perícia, com carimbo e assinatura da
empresa.
Programa de incentivo ao exercício da Cidadania
Fiscal com a intenção de estimular, mediante
premiação em sorteios, os cidadãos a exigirem a
emissão do documento fiscal durante as aquisições de
mercadorias. Solicitando o CPF na nota fiscal ao
comprar um produto você concorrerá a diversos
sorteios com prêmios em dinheiro.
Permite o registro de avistamento de espécies
exóticas invasoras. O objetivo é reunir e sistematizar
informações sobre a ocorrência de espécies exóticas
invasoras em território. Desta forma, qualquer
cidadão poderá colaborar com os órgãos estaduais
com informações que serão utilizadas na formulação
de políticas públicas para direcionamento de ações de
monitoramento, detecção precoce e controle destas
espécies.
Sistema de Informações Geográficas da
Biodiversidade. Funciona como um visualizador de
dados do vasto conjunto de todas as espécies de seres
vivos existentes nas regiões do estado
A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
é um documento obrigatório para toda pessoa que
venha a prestar algum tipo de serviço na indústria, no
comércio, na agricultura, na pecuária ou de natureza
doméstica. Visando modernizar o acesso às
informações da vida laboral do trabalhador existe a
CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL em
substituição a Carteira de Trabalho física,
O proprietário que teve seu veículo furtado ou
roubado pode registrar um alerta no sistema da
Segurança Pública, que fica visível para as
autoridades policiais imediatamente após o fato.
Registrado o alerta, o proprietário tem até 72 horas
para registrar a ocorrência policial para o veículo
furtado/roubado.

28

REGISTRAR
RECLAMAÇÃO
DO
CONSUMIDOR

OUVIDORIA

29

APROVAR
VEÍCULOS
ADAPTADOS

TRÂNSITO

30

TRANSFERIR
VEÍCULO

TRÂNSITO

31

SOLICITAR
ASSISTÊNCIA
RURAL

SOCIAL

32

SOLICITAR
SEGURO
DESEMPREGO

TRABALHO

33

SOLICITAR
PASSE
TRANSPORTE

SOCIAL

34

SOLICITAR
SUPORTE
BOMBEIROS

SEGURANÇA
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Comunique-se diretamente com as empresas que se
comprometeram a receber, analisar e responder as
reclamações de seus consumidores em até 10 dias.
Este é um serviço público para solução alternativa de
conflitos de consumo via internet. Ele não substitui o
serviço prestado pelos Órgãos de Defesa do
Consumidor, que continuam atendendo os
consumidores por meio de seus canais tradicionais de
atendimento.
A direção veicular de condutores com deficiência
física ou mobilidade reduzida devem ser realizados
em veículo com as adaptações de acordo com as
restrições determinadas pela perícia em Junta Médica
Especial. O veículo pode ser adaptado para melhor
atender seu proprietário e a adaptação precisa ser
vistoriada e aprovada pelo departamento de trânsito.
A transferência de propriedade do veículo é o
procedimento que deve ser feito quando um veículo
troca de proprietário, seja por compra e venda,
doação, herança, usucapião, aquisição em leilão ou
outro motivo legal. O veículo deve ter todos os
débitos quitados e nenhuma restrição administrativa,
judicial e/ou financeira.
Serviço prestado diretamente às famílias e suas
organizações produtivas e sociais, é executada
visando o Desenvolvimento Rural Sustentável do
estado, observando as pactuações com o Governo do
Estado com as prefeituras municipais, os movimentos
e entidades sociais. Objetiva promover o
desenvolvimento rural sustentável através da
prestação de serviços de Assistência Técnica,
Extensão Rural e Social, Classificação e Certificação,
em benefício da sociedade. Este serviço atua no
incremento da produção, produtividade e qualidade
dos produtos das famílias assistidas, atuando no
planejamento e gestão das propriedades e na
profissionalização do seu público assistido, utilizando
de tecnologias variadas e tendo como princípios a
diversificação produtiva e agroindustrialização.
Perder o emprego é sempre uma situação muito
complicada para qualquer pessoa. É disponibilizado
um serviço para pedido do seguro-desemprego que é
um benefício que pode ser solicitado por todos os
trabalhadores que forem dispensados sem justa causa
pelo empregador.
É concedido passe livre às pessoas portadoras de
deficiência, comprovadamente carentes, no sistema
de transporte coletivo intermunicipal no âmbito do
Estado de Mato Grosso, bem como idoso.
É o conjunto de atividades destinadas à segurança
contra incêndio, pânico e outros riscos, objetivando a
preservação da vida humana, da incolumidade do
meio ambiente e do patrimônio. Compreende
Realizar perícia de incêndio, regulamentar medidas
de segurança contra incêndio, pânico e outros riscos,
Analisar os processos e expedir a respectiva
notificação; Realizar vistorias nas edificações, nas
instalações, nas ocupações temporárias e nas áreas de
risco, e expedir a respectiva notificação.

35

SOLICITAR
APOSENTADOR
IA

APOSENTADOR
IA

36

SOLICITAR
LICENÇA
MATERNIDADE
DOAR MEDULA
OSSEA

GESTAO

38

CONSULTAR
BANCO DE
LEITE

SAUDE

39

EMISSÃO
AUTORIZAÇÃO
PESCA
AMADORA

MEIO
AMBIENTE

40

SOLICIAR
ACESSO A
INFORMAÇÃO
SOLICITAR
BOLSA ATLETA

OUVIDORIA

42

ENCONTRAR
PONTO DE
LAZER

LAZER

43

SOLICITAR
IMUNIDADE
IPVA

TRÂNSITO

37

41

SAUDE

ESPORTE
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É a concessão do benefício de aposentadoria, ao
segurado que cumpriu todos os requisitos, conforme
a Lei 3.150/2005, ou ex officio, no caso de invalidez
e compulsória.
É um direito da servidora gestante de se licenciar do
serviço, sem prejuízo da remuneração, por um
período de 180 (cento e vinte) dias consecutivos
Cadastrar possíveis doadores para doação de medula
óssea. O cadastro é o primeiro passo para a possível
realização da doação da medula óssea, juntamente
com a coleta de uma pequena quantidade de sangue.
Para isso é preciso ter entre 18 e 55 anos de idade e
gozar de boa saúde. Para se cadastrar, o candidato a
doador deverá procurar o hemocentro mais próximo
de sua casa, onde será agendada uma entrevista para
esclarecer dúvidas a respeito das doações e, em
seguida, será feita a coleta de uma amostra de sangue
(5 ml) para a tipagem de HLA (características
genéticas importantes para a seleção de um doador)
O Banco de Leite é responsável pelo fornecimento de
leite materno pasteurizado para os bebês internados
na rede de saúde. Uma ação importante do Banco de
Leite é a coleta em domicílio, todo leite doado é
pasteurizado para depois ser fornecido ao bebê que
está internado por uma questão de segurança.
A Autorização Ambiental para Pesca Amadora serve
para autorizar o uso de recursos pesqueiros para a
atividade de pesca desportiva e lazer, limitando a
quantidade de pescado. A validade da autorização
pode ser anual, trimestral ou mensal.
Possibilidade de o cidadão realizar Pedidos de
Acesso à Informação aos órgãos e entidades públicas
do Poder Executivo Estadual
O Programa Bolsa-Atleta é uma ajuda de custo
mensal oferecido pelo Governo destinado aos atletas
que demonstrarem participação nos eventos
desportivos realizados pelas instituições ligadas ao
esporte, mediante a computação de pontos para
seleção e classificação conforme Portarias
Normativas regulamentadoras. Garante ao atleta, no
período de 12 meses, o repasse de recursos para
custeio de suas atividades esportivas, como aquisição
de uniformes, materiais esportivos, transporte e
hospedagem para as competições, entre outras
necessidades.
Esta consulta visa exibir as opções de Lazer nas
cidades, com uma programação conjunta com as
Prefeituras Municipais, especialmente nas datas de
aniversários dos municípios ou em ocasiões festivas,
buscando reunir a população em geral, nas mais
diversas faixas etárias, para participação em
recreação, atividade física, jogos recreativos,
conforme programação anual.
Solicitar o reconhecimento da IMUNIDADE do
IPVA para os veículos aéreos, aquáticos e terrestres
destinados a pessoa portadora de deficiência física,
visual, mental severa ou profunda, ou autista,
diretamente ou por intermédio de seu representante
legal, limitado a único veículo por proprietário
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Solicitar cancelamento de débitos de IPVA em
virtude de inutilização, perda, perecimento, furto ou
roubo de veículo automotor
Trata-se do imposto sobre Transmissão Causa Mortis
e Doação (ITCD), cujo fato gerador é a transmissão
causa mortis de imóveis e a doação de quaisquer bens
ou direitos. Incide sobre o valor venal (de venda) por
sucessão legítima ou testamentária, inclusive a
sucessão provisória e nos casos de doação. Este
serviço ajuda a solicitar o cálculo do Imposto sobre
Doação de quaisquer bens ou direitos (ITCD)
Opção para a população definir diretamente parte dos
investimentos e serviços que constarão no orçamento
do Estado. Esse processo foi denominado de
Consulta Popular. Anualmente o Governo do Estado
fixa o valor submetido à deliberação da população.
Este valor é distribuído entre os 141 Municípios do
Estado, de acordo critérios como a população de cada
município e o Índice de Desenvolvimento
Socioeconômico. Com isso o cidadão poderá votar
para a priorização dessa parte do investimento em sua
cidade.
Assegurado às pessoas portadoras de necessidades
especiais, o acesso gratuito em eventos socioculturais
em locais públicos e privados, realizados no Estado
de Mato Grosso. Entenda-se como eventos
socioculturais, aqueles realizados com a finalidade de
oferecer lazer, entretenimento, informações, cultura,
realizados em feiras, exposições, cinemas, teatros,
circos, entre outros.
Informa a agenda do ônibus (unidade móvel) de
coleta externa de doação de sangue para que os
doadores possam se programar.
Serviço de proteção para ocorrência sobre
homofobia, como entrar em contato com o Centro de
Referência em Direitos Humanos LGBT, direitos do
público LGBT e orientações sobre como vítimas de
agressão, violação de direitos e negligência devem
agir.
Assistência jurídica, integral e gratuita, aos que
comprovarem insuficiência de recursos. Com
orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos
necessitados.
O Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Via Terrestre, mais conhecido como
Seguro DPVAT é um seguro de caráter social que
indeniza vítimas de acidentes de trânsito, sem
apuração de culpa, seja motorista, passageiro ou
pedestre. O DPVAT oferece coberturas para três
naturezas de danos: morte, invalidez permanente e
reembolso de despesas médicas e hospitalares.
Com objetivo promover a produção ou aquisição de
novas unidades habitacionais, o programa federal
Minha Casa, Minha vida também atua na
requalificação de imóveis urbanos, para subsidiar a
aquisição da casa ou apartamento próprio para
famílias com renda até 1,8 mil reais e facilita as
condições de acesso ao imóvel para famílias com
renda até de 9 mil
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O Sistema Nacional de Emprego foi criado com a
finalidade principal de implantação de serviços e
agencias de colocação em todo o país, estabelecer
condições para adequação entre a demanda do
mercado de trabalho e a força de trabalho, em todos
os níveis de capacitação, organizar um sistema de
informações e pesquisa sobre o mercado de trabalho,
capaz de subsidiar a operacionalização da política de
emprego, dentro outros. A prioridade do SINE é
facilitar a (re)inserção dos trabalhadores no mercado
de trabalho, por meio da execução integrada de suas
ações, busca desenvolver melhorias para o
aperfeiçoamento dessa rede de atendimento, que é de
suma importância para que o trabalhador possa ser
inserido no mercado de trabalho. O SINE realiza
serviços de intermediação de mão de obra (cadastro e
encaminhamento de trabalhadores para vagas de
emprego), habilitação de Seguro-Desemprego,
emissão de CTPS (Carteira de Trabalho E
Previdência Social), e atendimento aos empregadores
que desejam disponibilizar suas vagas no SINE e
também realizar seus processos seletivos dentro das
unidades, além de ações de qualificação profissional.
É o procedimento no qual o condutor deseja incluir
em seu prontuário uma categoria superior a B. Para
habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar
habilitado no mínimo há um ano na categoria B e não
ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima,
ou ser reincidente em infrações médias, durante os
últimos doze meses. Para habilitar-se nas categorias
D e E ou para conduzir veículo de transporte coletivo
de passageiros, de escolares, de emergência ou de
Movimentação de Produtos Perigosos (Mopp) o
candidato deverá preencher os seguintes requisitos:
Ser maior de 21 anos (vinte e um); Estar habilitado:
no mínimo há dois anos na categoria B, ou no
mínimo há um ano na categoria C, quando pretender
habilitar-se na categoria D; e no mínimo há um ano
na categoria C, quando pretender habilitar-se na
categoria E; Não ter cometido nenhuma infração
grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações
médias durante os últimos 12 (doze) meses.
Como parte integrante na formação do condutor de
veículo automotor e elétrico, o candidato será
submetido ao exame teórico, posteriormente ao
cumprimento de Curso de Formação de carga horária
mínima de 45 h/aula. O exame teórico é uma prova
individual e personalizada. Em alguns locais já é
possível a realização da prova em formato digital. O
exame teórico será constituído de 30 (trinta) questões
objetivas de múltipla escolha. O exame teórico com
prova digital terá a duração total de 50min. E prova
impressa a duração de 1(uma) hora, e, neste período
está incluso, tempo para o preenchimento do cartão
resposta. Será aprovado o candidato que acertar, no
mínimo, 21 (vinte e uma) questões.
O condutor pode obter permissão para dirigir em
outro País, desde que já tenha Carteira Nacional de
Habilitação válida e solicite a autorização ao
departamento de trânsito.
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É necessária a emissão de uma nova Carteira
Nacional de Habilitação, quando a anterior estiver
vencida ou prestes a vencer. Quando o condutor
pretende exercer atividade remunerada também
deverá ser renovada a CNH, além de Exame de
Aptidão Física e Mental, juntamente com a Avaliação
Psicológica. Caso o condutor possua cursos especiais
para exercer atividade remunerada, e ainda não
estiverem registrados em seu prontuário, deverá
apresentar o certificado para averbação.
Inserir a restrição de comunicado de venda,
informando a venda do veículo com a finalidade de
eximir o antigo proprietário de responsabilidade
mútua pelas penalidades impostas e suas
reincidências, a partir da data da venda.
Capital de giro destinado ao cidadão empreendedor
individual, micro e pequena empresas para o
Financiamento de bens (novos) ou serviços
necessários a implantação, adequação e/ou melhorias
das instalações e capital de giro associado a taxas
reduzidas e subsidiadas.
Mato Grosso Criativo é o programa intersetorial de
governo que articula ações de cinco secretarias de
estado com o objetivo de criar política, diretrizes e
ações para o desenvolvimento da economia criativa
no território mato-grossense. O programa visa
também articular uma rede de negócios que
contemple os princípios de criatividade, diversidade
cultural, sustentabilidade e inclusão social;
identificar, desenvolver, fortalecer e fomentar os
segmentos e territórios criativos e promover a
geração de novos empreendimentos, trabalho e renda.
Possibilita acessar o acervo online das instituições do
Sistema de Bibliotecas Públicas de Mato Grosso.
Proporcionar à população bibliotecas públicas
racionalmente estruturadas e favorecer a formação do
hábito de leitura, estimulando a comunidade ao
acompanhamento do desenvolvimento sociocultural
do Estado.
O Mapas MT é a plataforma livre, gratuita e
colaborativa de mapeamento sobre o cenário cultural
e esportivo mato-grossense. Ficou mais fácil se
programar para conhecer as opções culturais e
esportivas que o estado oferece: shows musicais,
espetáculos teatrais, saraus, cultura popular,
exposições, jogos, entre outras. Além de conferir a
agenda de eventos, você também pode colaborar:
basta criar seu perfil de agente. A partir deste
cadastro, fica mais fácil participar dos editais de
fomento às artes do Estado e também divulgar seus
eventos, espaços ou projetos.
Serviço para solicitação e autenticação de certidão
conjunta de pendências tributárias e não tributárias
do Estado de Mato Grosso
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O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (Pronatec), é composto pela Expansão da
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica; Programa Brasil Profissionalizado, por
meio do qual o governo federal repassa recursos aos
governos estaduais para equipagem de laboratórios e
construção, reforma e ampliação de escolas técnicas
estaduais; Rede e-Tec Brasil, por meio da qual são
ofertados cursos técnicos e de qualificação
profissional, na modalidade à distância; Acordo de
Gratuidade com o Sistema S, por meio do qual o
SENAI, SENAC, SESC e SESI, passaram a aplicar
os recursos recebidos da contribuição compulsória
em cursos gratuitos oferecidos para estudantes de
baixa renda e trabalhadores; Bolsa-Formação, por
meio da qual o governo federal oferta cursos técnicos
e de qualificação profissional gratuitos, em
instituições que atuam na educação profissional e
tecnológica.
Os Centros de Acesso à Tecnologia para Inclusão
Social - CATIS, são laboratórios de informática
oferecidos pelo governo por meio de parcerias com
diversas instituições cooperadas, os
CATIS proporcionam à população menos favorecida
espaços coletivos gratuitos de acesso às tecnologias
para inclusão social, visando ao aperfeiçoamento da
qualificação profissional, melhoria do ensino
e inclusão social de portadores de deficiência. São
ofertados cursos de Informática Básica, Navegação
na Internet, Jogos Pedagógicos, Auxiliar
Administrativo, Operador de Computador,
Empreendedorismo, entre outros, de acordo com
a capacidade da unidade e demanda da Região.
O MT Enem é um projeto que visa oferecer curso
preparatório para o Enem nas modalidades
presenciais (Cuiabá e Várzea Grande) e EAD (ensino
a distância). O Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) tem a finalidade de avaliar os conhecimentos
dos estudantes que são obtidos até o término do
Ensino Médio. Ele é usado como parte do processo
seletivo de mais de mil Instituições de Ensino
Superior (IES) públicas e privadas. Com esse exame
os estudantes podem competir com os alunos dos
melhores cursos preparativos do Estado e conquistar
a tão sonhada vaga no Ensino Superior. A nota do
Enem é critério fundamental na seleção para as
bolsas do Programa Universidade para Todos
(ProUni). Desde 2009, ela passou a ser a única forma
dos estudantes a se candidatar a 51 Instituições
Públicas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
Em 2009, o Enem tornou-se a prova de conclusão do
ensino médio para os estudantes maiores de 18 anos
que cursam a Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Desde 2010, a nota do Enem se tornou obrigatória
para a solicitação do Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior (Fies).
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Essa bolsa tem por objetivo despertar e desenvolver
vocações na área de difusão científica por meio do
apoio a pesquisadores, profissionais e estudantes
visando a geração de produtos de comunicação
científica de qualquer natureza a serem veiculados
por diferentes mídias, que sejam elaborados a partir
dos resultados dos projetos apoiados pelo governo. O
prazo de duração da bolsa dependerá das atividades
programadas sendo de 01 (um) a 24 (vinte e quatro)
meses.
Destina-se a alunos regularmente matriculados em
programas de pós-graduação stricto sensu em
instituições de ensino superior com cursos avaliados
pela CAPES com notas iguais ou superior a 3, para
desenvolvimento de projeto de pesquisa que resulte
em dissertação ou tese. O prazo de duração da bolsa é
de até 24 meses (mestrado) e 48 meses (doutorado).
Atualmente apresenta o valor de R$ 1.200,00
(mestrado) e R$ 1.800,00 (doutorado). A concessão
se dará por cotas por intermédio de convênios
institucionais ou por intermédio de Edital específico.
Informação aos caminhoneiros e demais usuários que
transitam pelas rodovias do Estado quais
estabelecimentos comerciais e pontos de apoio estão
operando normalmente. As informações são
atualizadas e você pode colaborar com esse
levantamento, seja para informar o que está em
funcionamento ou mesmo avisar sobre alguma
interferência ou falta de serviço essencial.
Esta opção permite emitir a Certidão Negativa de
Antecedentes Criminais do cidadão de mato grosso
mediante preenchimento correto do formulário de
solicitação.
Objetivando a democratização do acesso à internet e
políticas públicas de inclusão digital, é
disponibilizado acesso livre à internet em alguns
espaços públicos do estado. Atualmente os parques
estaduais Mãe Bonifácio, Massairo Okamura e Zé
Bolo Flô, na capital Cuiabá, contam com este
serviço.
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APÊNDICE M – DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO DE
INFORMAÇÕES GOVERNAMENTAIS
Tipo do produto no apêndice:
Desenvolvimento de Software
Título do produto:
Software CC4C – Customização de Conteúdo para o Cidadão
CC4C - Content Customization for Citizens
Resumo:
Este software aplicou tecnologias de sistemas de recomendação em serviços de governo digital
voltados ao cidadão com a implementação de algoritmos de aprendizado de máquina se baseando nos
acessos dos cidadãos a serviços públicos e nas características dos serviços públicos, personalizando
a jornada do cidadão e recomendando outros serviços e informações pela similaridade entre os dados.
Implementou um modelo de filtragem que considerou diversas abordagens agregando resultados de
filtragem colaborativa, baseada em conteúdo, a forma híbrida customizada com as duas anteriores
como insumo, filtragem por popularidade de serviços, os mais acessados, os mais relevantes e as
notícias mais atrativas ao cidadão, baseado em seu comportamento na interação com os serviços. O
software aborda desde a extração dos dados de suas respectivas fontes, o tratamento dos dados, os
algoritmos de filtragens e o motor de recomendações.

Abstract:
This software applied recommendation systems technologies in digital government services aimed at
the citizen with the implementation of machine learning algorithms based on citizens' access to public
services and on the characteristics of public services, personalizing the citizen's journey and
recommending other services and information for the similarity between the data. Implemented a
filtering model that considered several approaches aggregating results of collaborative filtering,
based on content, the customized hybrid form with the previous two as input, filtering by popularity
of services, the most accessed, the most relevant and the most attractive news to the citizen, based on
their behavior when interacting with services. The software addresses the extraction of data from
their respective sources, data processing, filtering algorithms and the recommendations engine.

Evidência do Produto:
Software submetido para registro no INPI segundo protocolo abaixo:
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APÊNDICE N – APRESENTAÇÃO PELO DISCENTE
O Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para
Inovação é um curso vinculado ao PROFNIT, Programa de Pós-Graduação em Propriedade
Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, stricto sensu, dedicado ao
aprimoramento da formação profissional para atuar nas competências dos Núcleos de Inovação
Tecnológica (NITs) e nos Ambientes Promotores de Inovação nos diversos setores acadêmico,
empresarial, governamental, organizações sociais. O programa opera por meio de uma Rede
Nacional formada por Pontos Focais distribuídos em todo o território nacional, cobrindo todas
as regiões do Brasil (PROFNIT, 2020). No Estado de Mato Grosso o ponto focal é a
Universidade Federal de Mato Grosso, em conjunto com o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) e a Universidade do Estado de Mato Grosso
(UNEMAT).
Sou empregado público da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação
(MTI) no cargo de Analista de Tecnologia da Informação. A MTI é uma empresa pública do
Governo do Estado de Mato Grosso com a função de operar a tecnologia corporativa de todo
governo. A MTI em 2019 teve sua viabilidade questionada pelo novo governo, que não
visualizou sua atuação de maneira pioneira, inovadora e eficiente esperada de uma empresa
com sua responsabilidade. Uma mudança de postura era urgentemente necessária para
assegurar sua existência.
Inovar na sua forma de pensar e agir era um desafio para uma empresa de 47 anos. Mas
uma nova postura, além das questões legais e regimentais que permeiam todo governo, requer
um novo modelo mental também das pessoas envolvidas na condução e operação da empresa.
O mestrado PROFNIT me oportunizou focar em algumas discussões envolvendo a
administração pública que muito me afligia como técnico e gestor. Primeiramente o gigantesco
volume de dados que possuíamos e não utilizamos; segundo, o pouco uso de soluções de
inteligência artificial para resolver problemas. E terceiro, a diversidade no formato de entrega
de serviços públicos ao cidadão tornando muito confusa seu entendimento.
Assim, fora do cotidiano de trabalho, foi possível analisar, refletir e discutir sobre essas
situações e propor uma alternativa para o início de uma jornada onde as ações do governo de
MT possam ser focadas em melhoria do acesso dos cidadãos aos serviços públicos e
consequentemente o seu relacionamento com a administração pública.
Desde o início do curso meu foco foi em trazer essa discussão para dentro do Governo
de MT. Então procurei utilizar todos os recursos possíveis tratados nas disciplinas e atividades

380

para fortalecer o assunto. O tema do artigo transversal das disciplinas de Propriedade
Intelectual, Metodologia Científica e Prospecção Tecnológica foi sobre inteligência artificial, o
que oportunizou um levantamento inicial do uso de IA no contexto do ciclo de políticas públicas
em governos. Em Políticas Públicas foi possível fazer um levantamento inicial sobre políticas
e legislações atreladas a privacidade de dados e segurança da informação. Em Transferência
Tecnológica foi tratado um artigo sobre transferência de tecnologia por uma estatal com a
oportunidade trazida pela nova Lei das Estatais (Lei 13.303/2016). No Seminário Integrador foi
consolidada a visão de trabalhar com dados do governo numa visão de retornar ao cidadão
alguma informação útil. Em Projeto em Ciência de Tecnologia e Inovação foi implementado
um plano de projeto intitulado RECOMENDA CIDADÃO - Sistema de Recomendação de
Serviços e Informações Públicas e em Empreendedorismo foi desenhado em canvas e
apresentado em pitch um modelo de negócio de Plataforma Tecnológica Integradora, com
tecnologia própria baseado em inteligência artificial, para filtrar conteúdos de seu maior
interesse ou mais adequados de acordo com seu perfil e/ou necessidade. Na disciplina de
Oficina Profissional foi possível discutir no ambiente de inovação da MTI as implicações
técnicas e de negócio para implantar a solução de recomendação de serviços públicos ao
cidadão.
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