Projeto: Melhorando o ambiente de negócios no estado de São
Paulo através da transparência
Guidelines
• Os Guidelines serão referenciais para a elaboração dos produtos do
projeto Melhorando o ambiente de negócios no estado de São Paulo
através da transparência.
• A elaboração de Guidelines dar-se-á por meio do mapeamento do portal
de dados abertos do Reino Unido e dos elaboradores e gestores das
políticas públicas relacionadas ao tema.
• Terão como foco o processo e a metodologia usada pelo Reino Unido na
definição de prioridades; no diálogo com a população; no fomento a
negócios sociais e empreendedorismo; na linguagem cidadã; e na
implementação do projeto.
• Sugere-se que os Guidelines sejam divididos em 5 fascículos:
1. Abertura de bases.
2. Web semântica.
3. Diálogo com a população.
4. Fomento a negócios sociais / empreendedorismo.
5. Linguagem cidadã.

1. Abertura de bases
• Mapear a realidade do Reino Unido e definir o estado da arte para a
produção do Guideline.
Pontos para discussão
• Avaliação do público-alvo
• Montagem de equipe
Principais conceitos envolvidos:
• Definição do público-alvo
• Definição de dados abertos
• Definição de metodologia para priorizar a abertura de bases

• Definição de vocabulários: serão feitos novos vocabulários e ontologias
ou será usada, por exemplo, a DBpedia?
Necessidades para o projeto
• Contratação de consultoria especializada

2. Web Semântica
• Mapear a realidade do Reino Unido e definir o estado da arte para a
produção do Guideline.
Pontos para discussão
• Avaliação do público-alvo
• Montagem de equipe
Principais conceitos envolvidos:
• Definição do público-alvo
• Definição do conceito de Web semântica
o Sugestão de boas práticas
• Definição de metodologia para priorizar os dados a serem linkados
Necessidades para o projeto
• Contratação de consultoria especializada

3. Diálogo com a população
• Mapear a realidade do Reino Unido e definir o estado da arte para a
produção do Guideline
Pontos para discussão
• Avaliação do público-alvo
• Montagem de equipe
Principais conceitos envolvidos:
• Definição do público-alvo
• Definição da metodologia do diálogo com a população
• Definição das ferramentas para o diálogo com a população
Necessidades para o projeto
• Contratação de consultoria especializada

4. Fomento a negócios sociais / empreendedorismo
• Mapear a realidade do Reino Unido e definir o estado da arte para a
produção do Guideline
Pontos para discussão
• Avaliação do público-alvo
• Montagem de equipe
Principais conceitos envolvidos:
• Definição do público-alvo
• Definição da metodologia para o fomento a negócios sociais /
empreendedorismo
• Definição das ferramentas para o fomento a negócios sociais /
empreendedorismo
• Sugestões

de

temas

específicos

a

serem

abordados:

mobilidade/transporte; educação; saúde; segurança.
Necessidades para o projeto
• Contratação de consultoria especializada: the Open Data Institute?
5. Linguagem cidadã
• Mapear a realidade do Reino Unido e de outros estados brasileiros,
como Rio Grande do Sul e Espírito Santo, e definir o estado da arte para
a produção do Guideline
Pontos para discussão
• Avaliação do público-alvo
• Contratação de consultoria
• Montagem de equipe para construção de conceitos sobre linguagem
clara e sua implementação
Principais conceitos envolvidos:
• Definição

de

público-alvo

http://www.cetic.br/usuarios/tic/2012/index.htm,

(indicações
notadamente,

em
tabelas

A5, G1 G2 e G3); artigos em http://www.cetic.br/publicacoes/2012/ticdomicilios-2012.pdf, páginas 65 a 75;
• Substituição de termos técnicos por expressões inteligíveis ao públicoalvo;
• Público-alvo: qualquer cidadão, independentemente de presumido nível
de interesse em obter bases de dados?
Necessidades para o projeto
• Contratação de consultoria especializada em linguagem
Levantamento preliminar de bibliografia na Internet
• A linguagem clara em conteúdos de websites governamentais para
promover a acessibilidade a cidadãos com baixo nível de escolaridade
• Política linguística para a diversidade: uma política cultural
• A inteligibilidade dos websites governamentais brasileiros e o acesso
para usuários com baixo nível de escolaridade
• http://www.cetic.br/publicacoes/2012/tic-domicilios-2012.pdf
Uma definição de linguagem clara
Linguagem clara é uma linguagem com conteúdo, vocabulário e estruturas
simplificados. É um estilo de escrever que tem como objetivo ser muito
acessível e facilmente entendido por ampla variedade de audiências. Cathy
Chapman, personagem-chave do programa de leitura fácil do governo
canadense, na Just Language Conference, realizada em Vancouver (1992),
apresentou a seguinte definição:
Plain language is a technique of organizing information in ways that makes
sense to the reader, and thinking about your reader first and foremost and using
language that is appropriate for your audience’s reading skills.13 (“Linguagem
clara é uma técnica de organizar a informação de forma que faça sentido para
leitor e que, pensando primeiro e antes de tudo no leitor, usa uma linguagem
apropriada às habilidades de leitura de sua audiência”). In A inteligibilidade.
(p28)..

