
SERVIÇOS



A Open Knowledge Brasil (OKBR), também
chamada de Rede pelo Conhecimento Livre,
é o capítulo brasileiro da Open Knowledge
Internacional. A OKBR é uma Organização
da Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos
e apartidária, que atua no país desde 2013.

Na última década, desempenhou um papel
fundamental na promoção dos dados
governamentais abertos, bem como na
necessária proteção dos dados pessoais,
mediante uma combinação de:

Mobilização de grupos de cidadãos
para reforçar o controle social
quanto a atos dos governos;

Desenvolvimento de tecnologias
e de materiais de capacitação
voltados ao manejo de dados
públicos;

Estímulo ao envolvimento da
comunidade de software livre em
projetos de tecnologia cívica.

OPEN KNOWLEDGE BRASIL

https://okfn.org/


APRESENTAÇÃO

Somos uma comunidade aberta à
participação de interessados em difundir,
criar, usar ou saber sobre todas as formas
de conhecimento livre. Queremos um
mundo onde o conhecimento livre esteja no
cotidiano, online e offline.

Promovemos o conhecimento livre e uso de
dados abertos por sua capacidade de gerar
grandes benefícios sociais como:

Construção de ferramentas para
acessar serviços públicos e
desenvolver a ciência. 

Por isso, ajudamos governos e organizações com tecnologias e competências humanas,
desenvolvendo projetos que constroem uma sociedade mais transparente e inovadora.

Formulação e planejamento de
políticas públicas e melhorias na
prestação de serviços à população. 

Ataque a problemas em setores
como política, saúde, clima,
mobilidade urbana e segurança.



Diretora-Executiva da OKBR desde 2019, é doutoranda em Administração Pública
e Governo na Fundação Getúlio Vargas (EAESP-FGV). É também professora
convidada do Insper nos cursos de Compliance e de Inovação no Setor Público.
Integra a Comissão de Transparência do Tribunal Superior Eleitoral e o Conselho
de Transparência Pública e Combate à Corrupção da Controladoria Geral da
União. Foi fellow de Governo Aberto da Organização dos Estados Americanos
(2015) e fellow de governo da Unidade Operacional Governança Digital da
Universidade das Nações Unidas, a UNU-EGOV (2018). Entre 2013 a 2019, atuou
como gestora pública na Prefeitura de São Paulo, liderando projetos de
transparência, abertura de dados e inovação.

Fernanda Campagnucci

"A equipe de profissionais da OKBR é multifacetada e tem as
competências e a agilidade necessárias para impulsionar o

trabalho com dados em organizações e empresas."

mailto:fernanda@ok.org.br


O DNA DA OKBR

A OKBR é uma rede composta por
muitas pessoas. 

Associadas, conselheiras, colaboradoras
voluntárias, além de uma equipe
executiva diversa e multidisciplinar.

Somos pessoas trabalhando de diversos
estados brasileiros, com competências
em tecnologia, ciência de dados,
políticas públicas e comunicação.

A equipe

Ferramentas para promover
o conhecimento livre. 

Utilizamos e desenvolvemos
ferramentas cívicas, projetos,
análises de políticas públicas,
jornalismo de dados e
promovemos conhecimento
livre para sociedade. Na esfera
política, buscamos uma relação
entre governo e sociedade mais
próxima e transparente.

A missão

Conheça

https://ok.org.br/equipe-e-conselhos/


PORTFÓLIO DE PROJETOS

Solução de código aberto para catalogar e
disponibilizar dados, CKAN é um sistema de
gerenciamento adotado por diversos governos.

CKAN

Metodologia de avaliação que fornece
visão abrangente do estado da publicação
de dados governamentais abertos em
cidades brasileiras.

Índice de Dados Abertos

Para saber mais: www.ok.org.br

Diários oficiais dos municípios abertos para
a livre consulta da sociedade civil. Inclui
projetos com foco em educação e clima.

Querido Diário

Um dos mais populares projetos de
tecnologia cívica e uso de dados
governamentais e inteligência artificial
para controle social dos gastos públicos. 

Serenata de Amor

Para saber mais Para saber mais

Para saber mais Para saber mais

https://www.ok.org.br/
https://serenata.ai/
https://ok.org.br/projetos/open-data-index/
https://queridodiario.ok.org.br/
https://ckan.org/


COMO CONSTRUIMOS A MUDANÇA NO BRASIL

Compartilhe conosco os desafios da sua organização em contato@ok.org.br

Construímos tecnologias para promoção da
informação, sabedoria e transparência;

Realizamos capacitações sob demanda,
baseadas  nas necessidades da sua organização;

Produzimos avaliações e diagnósticos aprofundados,
incluindo a criação de modelos e indicadores.

Para apoiar governos e organizações comprometidas
com transparência, integridade e inovação aberta:

mailto:contato@ok.org.br


SERVIÇOS OKBR

DADOS
ABERTOS
Manejo e publicação
de dados abertos,
do planejamento ao
engajamento do
ecossistema de
dados. 

Desenho e execução do processo de construção
de políticas e planos de dados abertos;

Criação de repositórios de dados com tecnologia CKAN,
desenvolvida pela Open Knowledge Foundation;

Concepção e realização de datathons e hackathons para
fomentar o uso de dados abertos pela sociedade;

Criação de catálogos e inventários de dados e
adequação dos processos de publicação à LGPD.

CKAN Sigla para Comprehensive Knowledge Archive Network – é um sistema de gerenciamento
de dados de código aberto que alimenta hubs e portais de dados em todo o mundo. Sua
função é facilitar a publicação, o compartilhamento e o uso de dados.

https://ckan.org/
https://okfn.org/
https://ckan.org/


TECNOLOGIAS ABERTAS

Desenvolvimento de
ferramentas de inovação
cívica e governo aberto,
utilizando código aberto e
métodos colaborativos.

Realização de sprints de desenvolvimento para
colaboração em projetos de código aberto,
ajudando a mobilizar pessoas voluntárias;

Concepção e desenvolvimento de plataformas
e aplicações para controle social, participação
cidadã e visualização de dados a partir de
metodologias ágeis e abertas.

SERVIÇOS OKBR



CIÊNCIA DE DADOS

Competências para
desenvolver projetos
de ciência de dados
que incluem:

Concepção e desenvolvimento de modelos
de AI, como Operação Serenata de Amor e
Querido Diário;
 
Automação de pipelines e processos de ETL
(extract, transform and load – extrair,
transformar e carregar);

Análise de dados e relatórios customizados.  

Operação
Serenata de Amor

Projeto aberto e colaborativo que usa AI e ciência de dados com a finalidade
de fiscalizar gastos públicos e compartilhar as informações de forma acessível. 

Querido Diário
(2019-atual)

Utiliza AI para classificar, contextualizar e expandir a informação de diários
oficiais municipais, disponibilizando uma visualização aberta e amigável.

SERVIÇOS OKBR

https://serenata.ai/
https://queridodiario.ok.org.br/
https://serenata.ai/
http://queridodiario.ok.org.br/
http://queridodiario.ok.org.br/


CAPACITAÇÃO

Realização de formações
com metodologia
própria e “mão na
massa”, a partir da
experiência acumulada
da Escola de Dados,
como:

Formação de turmas fechadas
para cursos da Escola de Dados; 

Cursos sob demanda, para a necessidade
de sua organização, in company ou remoto;

Laboratórios e mentorias para a realização
de projetos de sua organização. 

Escola de Dados Programa da Open Knowledge Brasil e parte de uma rede global de formação
e capacitação comprometida com o avanço do uso de dados para resolver
problemas reais em prol de sociedades mais conscientes, sustentáveis e
justas. Mais de 20 mil pessoas já passaram por nossas atividades presenciais
e online.

SERVIÇOS OKBR

https://escoladedados.org/cursos/
https://escoladedados.org/cursos/


PESQUISA E AVALIAÇÃO

Produção de diagnósticos sobre governança
de dados e governo aberto em organizações;

Criação de modelos e indicadores de
avaliação, como o Open Data Index Cidades
e o Índice de Transparência da Covid-19; 

Sistematização e avaliação
de experiências. 

Open Data
Index Cidades 

índice de Transparência
da Covid-19

Indicadores que avaliam dados abertos, de forma comparativa e mensurável,
para informar e melhorar o consumo e as políticas de open data no Brasil.

Avalia a qualidade dos dados e informações relativos à pandemia do
novo coronavírus publicados pela União e portais oficiais dos estados.

Criação e aplicação de
metodologias para
avaliação de políticas
públicas de
transparência e dados
abertos. 

SERVIÇOS OKBR

https://ok.org.br/projetos/open-data-index/
https://transparenciacovid19.ok.org.br/
https://ok.org.br/projetos/open-data-index/
https://ok.org.br/projetos/open-data-index/
https://transparenciacovid19.ok.org.br/


DADOS
ABERTOS

Processo de
construção de
políticas e planos
de dados abertos;

Repositórios de
dados com
tecnologia CKAN;

Datathons e
hackathons;

Catálogos e
inventários de dados
e adequação à LGPD.

PESQUISA E
AVALIAÇÃO

Diagnósticos
sobre governança
de dados e
governo aberto
em organizações;

Modelos e
indicadores de
avaliação;

Sistematização e
avaliação
experiências.

CIÊNCIA
DE DADOS

Concepção e
desenvolvimento
de modelos de
IA;

Automação
de pipelines e
processos de
ETL;

Análises de
dados
e relatórios

CAPACITAÇÃO

Formação de
turmas da Escola
de Dados;

Cursos sob
demanda in
company ou
remoto;

Laboratórios e
mentorias para a
realização de
projetos.

TECNOLOGIAS
ABERTAS

Sprints de
desenvolvimento
para colaboração
em projetos de
código aberto;

Concepção e
desenvolvimento
de plataformas e
aplicações para
controle social,
participação cidadã
e visualização de
dados.

CARDÁPIO DE SERVIÇOS



POR QUE CONTRATAR A OKBR?

Nós construímos tecnologias, realizamos
capacitações sob medida e produzimos
avaliações e diagnósticos para apoiar
governos e organizações comprometidas com
transparência, integridade e inovação aberta.

Entre em contato com sua demanda
e agendaremos uma reunião.

Tem algum desafio em que
podemos colaborar?



PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Órgãos públicos: 
Oferecemos documentação necessária para diferentes
modalidades de contratação pública e aceitamos nota de
empenho para pagamento.

Como contratar?

Organizações privadas e indivíduos:
Fornecemos nota fiscal regularmente e fazemos as adequações
necessárias de acordo com o modelo de pagamento praticado. 

A prestação de serviços é uma fonte de receita importante para a sustentabilidade da
OKBR, desde que as atividades sejam convergentes com nossa missão institucional. 

https://ok.org.br/sobre/


QUEM JÁ CONTRATOU?

GOVERNO EMPRESAS3º SETOR

Agersa 
ANP
Atricon
 BNDES 
Fundação

Fundação SEADE
INEP 
MPRJ
Prefeitura de São
Paulo
 TCE diversos
TCU

       Joaquim Nabuco

Agência Pública
CIEB
data_labe
 Fundação Lemann
Instituto Hivos
Instituto República.org
Instituto Rui Barbosa
Instituto Sociedade,
População e Natureza
Observatório das
Favelas
Projeto #Colabora
SESC-SP

Banco Mundial
Correio da Bahia
Editora Abril
Eletrobras
EMAP 
Folha de S.Paulo
Jusbrasil
Knight Center
para o Jornalismo
nas Américas
O Estado de

        São Paulo

ACADEMIA

Datactivist
Escola de Ativismo
PUC-Rio



        contato@ok.org.br 

ACESSE AS REDES

mailto:contato@ok.org.br
mailto:contato@ok.org.br
https://www.linkedin.com/company/open-knowledge-brasil/
https://www.instagram.com/openknowledgebrasil/
https://twitter.com/okfnbr
https://www.youtube.com/c/openknowledgebrasil

