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Resumo. Desde a publicação da Lei no 12.527/2011, que regula o acesso a in-

formações, os órgãos públicos vêm disponibilizando o acesso aos dados referentes

à administração, trazendo maior transparência aos cidadãos. Porém, os dados são

disponibilizados de forma bruta e, por isso, a compreensão dos mesmos fica com-

prometida, tornando-se interessante aplicar processos bem conhecidos da ciência de

dados para fazer uma análise mais consistente. Este trabalho tem como objetivo

modelar um processo completo para apoiar uma análise de dados sobre os gastos do

Legislativo Federal brasileiro. Essa análise visa permitir o cidadão tirar conclusões

sólidas a partir das amostras de dados e identificar posśıveis gastos exorbitantes, ou

simplesmente saber quanto gastou o parlamentar em que ele depositou o voto na

eleição anterior.
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Abstract. Since the publication of Law 12,527 / 2011, which regulates access to in-

formation, public bodies have been making access to administrative data available,

bringing greater transparency to citizens. However, the data are made available in a

crude way and, therefore, their understanding is compromised, making it interesting

to apply well-known processes of data science to make a more consistent analysis.

This paper aims to model a complete process to support an analysis of data on

expenditures of the Brazilian Federal Legislative. This analysis aims to allow the

citizen to draw solid conclusions from the data samples and identify possible exor-

bitant expenditures, or simply to know how much the parliamentar spent in which

he deposited the vote in the last election.
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1 Introdução

O termo “Análise de dados”pode ser definido como a utilização de sistemas

computacionais com o objetivo de analisar um grande volume de dados e tomar

decisões a partir dos resultados (RUNKLER, 2016). Diante do cenário poĺıtico e

social brasileiro, por que não fazer o uso da análise de dados para examinar os gastos

do Legislativo Federal? Com o uso das ferramentas de análise de dados conseguimos,

por exemplo, gerar representações gráficas, e também filtrar informações que sejam

de interesse geral ou particular. Os dados são disponibilizados de maneira gratuita

nos portais do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.

Por meio da Lei de Acesso a Informação (LAI), informações públicas de órgãos

governamentais vem sendo disponibilizadas livremente para serem consultadas por

todos. Apesar disso, os dados são disponibilizados de maneira bruta e torna-se mais

dif́ıcil tirar conclusões mais sólidas a partir dos mesmos, tornando-se interessante

aplicar processos sólidos no campo da ciência de dados, com o objetivo de tirarmos

conclusões úteis e realizar um estudo com um objetivo espećıfico naquele assunto

como, por exemplo, saber quais foram os partidos que mais gastaram em um ano

espećıfico e gerar visualizações a partir disso.
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Para (DINIZ, 2010), o objetivo da disponibilização de Dados Governamentais

Abertos é superar as limitações impostas aos usuários (como as barreiras tecnológicas)

de informações do serviço público de tal maneira que estes possam facilmente en-

contrar, acessar, entender e utilizar os dados públicos segundo os seus interesses e

conveniências. Dessa forma o usuário conseguiriam acessar e manusear os dados

independentemente de qual computador, navegador de internet e qualquer outro

software ele utiliza.

Uma contribuição que podemos oferecer com conhecimento dos domı́nios de

ciência de dados e dados abertos é, a partir de um estudo exploratório que rea-

lizamos, propor um processo genérico que possa ser replicado para a análise anual

dos gastos do Legislativo Brasileiro. O processo foi constrúıdo de maneira a torná-lo

genérico para que, dessa forma, seja posśıvel replicá-lo em análises de anos futuros

sem que o mesmo sofra alterações.

A ciência de dados permite que nós façamos um estudo sobre todo o ciclo de vida

do dado, nesse caso especificamente, utilizaremos a análise de dados para obtermos

conhecimentos a partir dos mesmos, tendo em vista que a disponibilização dos dados

na forma bruta nos sites governamentais não nos permite tirar conclusões sólidas.

O processo de análise é complexo pois requer conhecimento espećıficos em análise

de dados, estat́ıstica e ferramentas computacionais. Temos como objetivo oferecer

um processo claro, inclusive explicando a utilização das ferramentas para que, dessa

forma, o processo possa ser replicado por cidadãos que não possuam conhecimentos

avançados nos assuntos citados anteriormente.

Por conta do processo feito possuir passos com complexidades e aplicações hete-

rogêneas, a utilização da notação BPMN (Business Process Model and Notation) foi

escolhida, por conta da mesma atender de maneira assertiva todas as necessidades

da modelagem do processo, pelo fato ser notação possuir recursos que suportam

a modelagem desses passos. Além disso, o BPMN facilita o entendimento, sendo

também uma notação padrão e amplamente utilizada na modelagem de processos.

Para facilitar o entendimento, padronizar e ampliar o acesso às análises, será cri-

ado um modelo de processo utilizando a notação BPMN (Business Process Model

and Notation). Após essa fase, será feito um estudo de caso abordando o tema dos

gastos do Legislativo Federal de acordo com o que foi modelado. Para uma melhor

compreensão da notação utilizada, explicaremos alguns itens presentes no BPMN.

O impacto da análise de dados no meio social pode ser de uma utilidade imen-

surável, dado que, independentemente de qual seja o domı́nio a ser analisado, qual-

quer estudo que utiliza dados como referência tem uma credibilidade muito maior

pelo fato de trabalhar com algo concreto que já possui medições. Com o volume

de dados cada vez maior sendo gerado, fica praticamente imposśıvel analisarmos de
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forma coerente e tomar decisões a partir dos mesmos. Por conta disso, atualmente,

uma série de recursos suportam a análise de dados.

A ampla distribuição de dados abertos por parte dos órgãos governamentais con-

tribui para a transparência, porém, a simples divulgação não é suficiente. O CEAP

dos Senadores, por exemplo, não possui uma coluna de informação especificando

o partido do parlamentar, o que exige que sejam feitos tratamentos para realizar

uma análise por partidos. Utilizamos o modelo de processo que foi apresentado para

amparar um aumento na transparência a partir da análise dos datasets do estudo

de caso.

Para (VAZ; RIBEIRO; MATHEUS, 2010), a simples promoção da transparência

da disponibilidade das informações não é suficiente, logo, o governo deve propor-

cionar que estas informações cheguem aos cidadãos e sejam compreendidas. Por

exemplo, o orçamento e a prestação de contas podem ser disponibilizados integral-

mente no Portal eletrônico do órgão público. Pela facilidade do acesso via Internet,

em tese, qualquer cidadão pode verificar. Contudo será que o cidadão médio conse-

gue entender os termos técnicos presentes nestes documentos? Esse órgão não será

totalmente transparente, pois dispõe os dados, mas não há a compreensão destes

por seu público-alvo, ou seja, a sociedade como um todo.

1.1 Objetivos

Nossos principais objetivos com este estudo são:

• Realizar uma pesquisa consistente sobre os dados abertos e a transparência

pública no Brasil.

• Definir um processo assertivo para ser aplicado na análise dos gastos com a

Cota para Exerćıcio da Atividade Parlamentar(CEAP) do Legislativo Brasi-

leiro.

• Apresentar um estudo de caso desse processo de maneira detalhada e clara

para que, dessa forma, consigamos prover o entendimento para que pessoas

sem conhecimento profundo sobre ciência de dados possam realizar a análise,

desde a extração até o a visualização final dos dados.

1.2 Metodologia

Foi feita uma pesquisa bibliográfica em torno dos principais assuntos do trabalho,

como análise de dados e modelagem de processos e, além disso, exploramos também
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artigos que possuem como tema principal a transparência pública e os dados aber-

tos no Brasil; os mesmos embasaram como iŕıamos definir quais eram os pontos

de maior importância e relevância a serem expostos. Utilizamos as técnicas mais

difundidas sobre os assuntos atualmente, que incluem, por exemplo, boas práticas

de modelagem de processo e apresentação de visualizações gráficas.

Propusemos um modelo que poderá ser utilizado em futuros estudos que possam

vir a analisar gastos do Legislativo Federal e, para consolidá-lo, fizemos um estudo

de caso baseado no mesmo como modelo de referência.

1.3 Organização do trabalho

Este trabalho está organizado da seguinte maneira; na Seção 2 apresentaremos

informações relacionadas aos dados abertos e transparência pública no Brasil, ci-

tando as legislações e regulamentações. Na Seção 3 detalhamos como os gastos com

reembolso do Legislativo são regulados e os seus limites na Câmara e Senado. Na

Seção 4, demonstramos como funciona o passo a passo da análise de dados, partindo

desde a extração até a visualização dos mesmos. Na Seção 5, mostramos trabalhos

relacionados que já trataram dos temas de dados abertos, transparência pública e

gastos do Legislativo. Na Seção 6, falamos sobre conceitos da notação BPMN. Na

Seção 7, apresentamos um modelo de processo que será aplicado no estudo de caso

que consta na Seção 8, no qual vão ser usados os gastos do Legislativo brasileiro

do ano de 2017. A conclusão é apresentada na Seção 9, onde comentamos sobre

posśıveis trabalhos futuros que poderão ser realizados.

2 Dados Abertos e transparência pública

Nessa seção discutimos sobre dados abertos no Brasil e definições que descrevem

o porquê dos dados serem denominados dessa forma. Consequentemente, com ajuda

de algumas ferramentas, a disponibilização desses dados de maneira correta contribui

para a transparência dos governos ao redor do mundo. No Brasil, a Lei de Acesso

à Informação regulamenta o direito constitucional do cidadão para acessar dados

governamentais que sejam de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou

geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescind́ıvel à segurança da sociedade e

do Estado. (BRASIL. Constituição (1988), ).

Comentamos também de outro desafio para o páıs que é o da transparência

pública. Com o tamanho continental que o páıs possui e, consequentemente, um vo-

lume maior em quantidade de gastos, torna-se cada vez mais dif́ıcil termos governos

transparentes em todas as esferas, seja ela Federal, Estadual ou Municipal.
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2.1 Dados Abertos

Segundo o Portal Brasileiro de Dados Abertos, podemos definir que dados são

abertos quando qualquer pessoa pode livremente acessá-los, utilizá-los, modificá-los

e compartilhá-los para qualquer finalidade, estando sujeito, no máximo, a exigências

que visem preservar sua proveniência e sua abertura (DADOS.GOV.BR, 2018).

Segundo (OPENGOVDATA, 2007), conforme citado por (VAZ; RIBEIRO; MATHEUS,

2010), um grupo de 30 especialistas chamado OpenDataGov definiu, em 2007, oito

prinćıpios básicos relacionados aos dados governamentais abertos, sendo eles:

1. Completos. Todos os dados públicos estão dispońıveis. Dados públicos são

dados que não estão sujeitos a limitações válidas de privacidade, segurança ou

restrição de acesso.

2. Primários. Os dados são apresentados tais como os coletados na origem, com

o maior ńıvel posśıvel de granularidade e sem agregação ou modificação.

3. Atuais. Os dados são disponibilizados tão rapidamente quanto necessário à

preservação do seu valor.

4. Acesśıveis. Os dados são disponibilizados para o maior alcance posśıvel de

usuários e para o maior conjunto posśıvel de finalidades.

5. Compreenśıveis por máquinas. Os dados são razoavelmente estruturados de

modo a possibilitar processamento automatizado.

6. Não discriminatórios. Os dados são dispońıveis para todos, sem exigência de

requerimento ou cadastro.

7. Não proprietários. Os dados são dispońıveis em formato sobre o qual nenhuma

entidade detenha controle exclusivo.

8. Livres de licenças. Os dados não estão sujeitos a nenhuma restrição de direito

autoral, patente, propriedade intelectual ou segredo industrial. Restrições

sensatas relacionadas à privacidade, segurança e privilégios de acesso são per-

mitidas.

David Eaves (EAVES, 2009). definiu três leis para os dados governamentais

abertos, sendo elas:

1. Se o dado não pode ser encontrado e indexado na web, ele não existe.
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2. Se não estiver aberto e em formato compreenśıvel por máquina, ele não pode

ser reaproveitado.

3. Se algum dispositivo legal não permitir sua reaplicação, ele não é útil.

No Brasil, com a sanção da lei no 12.527/2011, mais conhecida como Lei de

Acesso a Informação, foi regulamentado o direito Constitucional de acesso às in-

formações públicas. Foram criados mecanismos que possibilitam, a qualquer pes-

soa, f́ısica ou juŕıdica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de

informações públicas dos órgãos e entidades(GOV.BR, 2018).

2.2 Transparência pública

A Lei de Acesso a Informação viabilizou a administração pública tornar-se mais

transparente para os cidadãos, por meio da divulgação das informações. Porém, é

bom ressaltar que as informações necessitam ser compreendidas pelo receptor da

mensagem. O público alvo necessita assimilar o que esta sendo apresentado. Cabe

aos órgãos apresentarem de forma clara e de fácil entendimento, minimizando, assim,

as posśıveis dúvidas a respeito da comunicação dada. Expondo somente informações

relevantes que atendam as reais necessidades do público. Uma informação é vista

como transparente ao apresentar a reunião dessas caracteŕısticas (FIGUEIREDO;

SANTOS, 2013).

A participação popular, alicerce do controle social, depende fortemente da trans-

parência das ações governamentais e das contas públicas, pois sem informações as

decisões são prejudicadas (NETO et al., 2007). A transparência estimula a parti-

cipação popular no processo democrático, expondo como os recursos públicos estão

sendo utilizados e se suas aplicações estão atendendo os anseios populares. Dessa

forma, torna-se mais fácil todos os interessados realizarem uma comparação dos gas-

tos públicos, identificar gastos fora da realidade, dentre outros pontos de relevância.

3 Cota para o exerćıcio da atividade parlamentar - CEAP

Os dados relacionados aos reembolsos do Senado e da Câmara federal são apenas

um exemplo dentre vários outros datasets que passaram a ser disponibilizados pela

administração pública. Existem dados dispońıveis nas três esferas da administração

pública: Federal, Estadual e Municipal. A Cota para o Exerćıcio da Atividade Par-

lamentar – CEAP (antiga verba indenizatória) é uma cota única mensal destinada

a custear os gastos dos deputados exclusivamente vinculados ao exerćıcio da ativi-
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dade parlamentar(CâMARA, 2018). A cota possui regras distintas para deputados

federais e senadores, explicamos em detalhes nos tópicos a seguir.

3.1 Limite dos gastos

O limite dos gastos com a CEAP varia de acordo com a instância do Legisla-

tivo. O Senado e a Câmara possuem regras exclusivas, definidas através de Atos de

Mesa, no caso da Câmara, e por Atos da Comissão Diretora, no caso do Senado.

Detalhamos a seguir como os gastos são regulados em cada um deles.

3.2 Câmara dos Deputados

Existe um teto limite espećıfico para algumas categoria de gastos dos deputados.

No caso da Câmara, conforme (BRASIL. Câmara, 21 de maio de 2009)., os limites

são detalhados da seguinte forma:

• Locação ou fretamento de véıculos automotores, até o limite inacumulável de

R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais) mensais;

• Serviços de táxi, pedágio e estacionamento, até o limite global inacumulável

de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) mensais;

• Combust́ıveis e lubrificantes, até o limite inacumulável de R$ 4.900,00 (quatro

mil e novecentos reais) mensais;

• Serviços de segurança prestados por empresa especializada, até o limite ina-

cumulável de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) mensais;

O teto de gasto mensal com a CEAP utilizada por cada deputado varia de acordo

com a unidade da federação que o parlamentar representa. Essa variação se dá por

conta o valor das passagens aéreas entre Braśılia e o Estado de origem de cada um.

Na lista dos estados, os deputados de Roraima são os que possuem direito ao

maior limite, que é de R$45.240,67 mensais. Já os parlamentares do Distrito Fede-

ral possuem o menor valor dispońıvel para reembolsos, sendo este de R$30.416,80

mensais.

3.3 Senado Federal

Já no Senado, as regras são definidas por (BRASIL. Senado, 16 de abril de

2009). A principal diferença que vale ser destacada é que o saldo remanescente

de cada mês, desde que dentro do mesmo exerćıcio fiscal, acumula para ser gasto
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futuramente pelo Senador(SENADO, 2013). Na Câmara, o saldo remanescente não

pode ser utilizado em outros meses.

Todos os Senadores possuem uma quantia fixa mensal que pode ser reembolsada,

que é de R$ 15.000,00 mensais, denominada de VI – Verba indenizatória. Esse valor

é somado com a VTA – Verba de Transporte Aéreo, que corresponde a 5 trechos,

ida e volta, da capital do estado do Senador de origem a Braśılia. Os poĺıticos

do Amazonas possuem o maior valor dispońıvel mensal para reembolso, sendo este

de R$44.276,60. O menor valor é o dos Senadores do Distrito Federal, que ficam

limitados aos R$21.045,20 mensais.

4 Ciência de dados

Devido ao alto volume de informações geradas nos arquivos CEAP da Câmara,

torna-se interessante utilizamos técnicas conhecidas no campo da Ciência de Dados

para extrairmos informações e conhecimentos úteis acerca desse tema.

Amaral (AMARAL, 2016). define a ciência de dados como sendo os processos,

modelos e tecnologias que estudam os dados durante todo o seu ciclo de vida: da

produção ao descarte. Por ser uma área interdisciplinar, utilizamos especificamente

os conceitos e ferramentas de análises de dados na modelagem do processo e estudo

de caso.

4.1 Análise de dados

Antes de nos debruçarmos sobre a análise de dados, é interessante definirmos o

termo data mining. Segundo Thomas Runkler (RUNKLER, 2016)., o conceito Data

Mining surgiu nos anos 1980 e tem como objetivo principal extrair conhecimento

de conjuntos de dados.

Partindo dessa premissa, Runkler define análise de dados como a utilização de

sistemas computacionais com o objetivo de analisar um grande volume de dados e

tomar decisões a partir dos resultados. A análise de dados é um campo interdisci-

plinar, que adotou aspectos de várias outras disciplinas cient́ıficas, como estat́ıstica,

reconhecimento de padrões, computação e inteligência artificial. A análise de dados

envolve o processamento de coleções de objetos em busca de padrões consistentes, de

forma a detectar relacionamentos sistemáticos entre variáveis componentes desses

objetos e gerar conhecimento não facilmente detectado (PORTO; ZIVIANI, 2014).

Detalharemos a seguir os passos básicos que compõem as etapas de extração,

transformação e visualização dos dados. Durante a apresentação do processo, fare-

mos uso de uma série de ferramentas e técnicas para realizar a análise de dados.
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4.1.1 Transformação dos dados

A transformação dos dados consiste em uma série de passos que são executados

com o intuito de processar as informações desde a sua extração. Podemos citar

desde ferramentas muito conhecidas como ETL(Extract, Transformation and Load)

para extrairmos os dados de diversas fontes e combinarmos os mesmos.

Conforme explicado por (AKERKAR; SAJJA, 2016)., o processamento de dados

pode ser dividido em 3 partes, sendo elas:

• Seleção dos dados

• Pré-processamento dos dados

• Transformação dos dados

4.1.1.1 Seleção dos dados

Essa etapa deve ser realizada de acordo com o objetivo do estudo a ser realizado.

Muitas das vezes, acreditamos que quanto maior a quantidade de dados, melhor.

Porém, nem sempre essa premissa é verdadeira, variando de acordo com o objetivo.

4.1.1.2 Pré-processamento dos dados

Após selecionar os dados, o pré-processamento é responsável por adaptá-los de

forma que seja posśıvel trabalhar com os mesmos. Conjuntos de dados podem ter

problemas de redundância e inconsistência. Para realizar uma boa análise, precisa-

mos de datasets confiáveis e com boa qualidade. Nessa parte, eliminamos posśıveis

redundâncias, limpamos ou ajustamos dados que podem estar incompletos, incorre-

tos ou inteliǵıveis.

4.1.1.3 Transformação dos dados

Nessa etapa, transformamos os dados de maneira que estejam prontos para pas-

sarem por um processo de análise através de aplicação de algoritmos ou técnicas

de visualização dos mesmos. Demonstraremos, nesse estudo, a união dos arquivos

da Legislatura e do CEAP dos Senadores, sendo esse um bom exemplo de trans-

formação dos dados, tendo em vista que iremos unir dois datasets para aprimorarmos

a análise.

Para realizar a transformação dos dados utilizamos a linguagem Python junto

com as ferramentas de análise de dados contidas na distribuição gratuita Anaconda.

O Anaconda possui mais de 1500 pacotes de código aberto, e dá suporte à analise de
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dados, aprendizado de máquina e outros temas relacionados utilizando a linguagem

Python(ANACONDA, 2018). Editores de planilhas também podem ser utilizados

para visualizar a estrutura do arquivo de maneira mais rápida, porém, os mesmos

não serão essenciais no nosso processo, visto que faremos uso de ferramentas dis-

pońıveis nas distribuições citadas.

4.1.2 Visualização de dados

Com o recurso da computação gráfica e ferramentas para análise de dados, ge-

ramos uma série de visualizações baseadas nos dados analisados afim de responder

perguntas pertinentes e tirar conclusões sobre os cenários apresentados. Existe um

extenso conjunto de técnicas para tornar a visualização dos dados mais amigável e

facilitar o entendimento dos resultados gerados.

Resumidamente, as técnicas de visualização de informações procuraram repre-

sentar graficamente dados de um determinado domı́nio de aplicação de modo que a

representação visual gerada explore a capacidade de percepção do ser humano e este,

a partir das relações exibidas, interprete e compreenda as informações apresentadas

e, finalmente, deduza novos conhecimentos(FREITAS et al., 2001).

Ainda segundo Freitas et al. (FREITAS et al., 2001). combinando aspectos de

computação gráfica, interfaces homem-computador e mineração de dados, a visu-

alização de informações permite a apresentação de dados em formas gráficas de

modo que o usuário possa utilizar sua percepção visual para melhorar analisar e

compreender informações.

Por conta da maioria dos datasets serem extensos e possúırem uma quantidade

considerável de informações que não são relevantes, precisamos adaptar as técnicas

de visualização para cada cenário e objetivo espećıfico.

5 Trabalhos relacionados

Com a ampla disponibilização de dados governamentais abertos que ocorreu

nos últimos anos, estudos surgiram em torno do tema, explorando-o de maneira

minuciosa e ressaltando a sua importância para transparência governamental.

(PAULA et al., 2011). propõe a utilização de um modelo de referência para

a visualização. Esse modelo foi originalmente proposto por (CARD; MACKIN-

LAY; SHNEIDERMAN, 1999). Dessa forma, conseguiŕıamos realizar uma melhor

visualização dos dados que são disponibilizados de maneira bruta.

O modelo de referência possui três transformações:
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• Transformações do Dado: trabalha com o dado bruto e o armazena em uma

tabela. Dado bruto é todo dado coletado de uma situação em estudo. O

conjunto de dados brutos coletados pode ser heterogêneo contendo datas, me-

didas, imagens, v́ıdeos, endereços de sites da Internet, entre outros.

• Mapeamento Visual: diz respeito à escolha da representação visual (linear,

mapa, árvore, etc.) para o mapeamento dos dados armazenados na tabela e

seu objetivo é ampliar a cognição humana.

• Transformações Visuais: consiste nas posśıveis interações que o usuário realiza

sobre a estrutura da representação obtendo diferentes visões. Com isso, o

usuário modifica dinamicamente qualquer fatia do conjunto de dados a ser

exibido, reduzindo o excesso de dados e obtendo uma informação mais precisa

e clara.

Apesar dos dados estarem dispońıveis de maneira gratuita e livre na Internet,

uma das barreiras é o conhecimento técnico para realizar a análise dos mesmos. Se-

gundo (ALBANO; REINHARD, 2015)., alguns desafios como: problemas técnicos

no tratamento das informações, informações coletadas de diversas formas e com

finalidades diferentes, sobrecarga de trabalho para disponibilizar os dados, hete-

rogeneidade dos usuários e incapacidade deles para trabalhar com as informações,

entre outros.

5.1 Operação Serenata de Amor

A Operação Serenata de Amor(SERENATA.AI, 2016). é uma iniciativa open

source, sendo um dos principais projetos, senão o principal, que utiliza dados do

CEAP do Legislativo Federal para denunciar e expor gastos utilizando Inteligência

Artificial. Até a data deste trabalho, mais de 8000 reembolsos suspeitos foram

encontrados, num total de 735 deputados diferentes, totalizando cerca de 3,6 milhões

de reais. A ideia surgiu em 2016 e, desde então, os dados são expostos no perfil do

projeto no Twitter.

A robô “Rosie”, como foi nomeado o perfil na rede social, cria novas publicações

sempre que notas fiscais com valores suspeitos são compensadas pelos parlamentares

utilizando a CEAP. Pelo fato dos dados das planilhas serem atualizados diariamente

nos sites do governo, torna-se mais fácil encontrar posśıveis irregularidades de ma-

neira ágil.

Para que a população consiga entender a informação gerada pela “Rosie”, foi

criado o site denominado de “Jarbas”, onde é posśıvel navegar pelos gastos e desco-
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brir mais sobre cada suspeita, de maneira simples e descomplicada. É onde começa

o trabalho de validar uma suspeita levantada pela “Rosie” (SERENATA.AI, 2016).

6 BPMN

Com a utilização da notação BPMN foi realizada a modelagem de um processo.

O objetivo primário do BPMN é prover uma notação que pode ser facilmente lida

por todos os usuários do business, desde o analista de negócio que criou os rascunhos

iniciais do processos, aos desenvolvedores técnicos responsáveis pela implementação

da tecnologia que irá realizar estes processos e, finalmente, os membros do negócio

que irão administrar e monitorar esses processos. Portanto, a BPMN cria uma ponte

padronizada para o gap entre o desenho do processo de negócio e a implementação

do processo (OMG, 2013).

Pelo fato da notação ser robusta, intuitiva, amplamente utilizada pelo mercado

e, além disso, possuir excelentes ferramentas gratuitas para realizar modelagem,

decidimos adotá-la para representar o processo.

Para uma melhor compreensão da notação utilizada, explicaremos alguns itens

presentes no BPMN.

6.1 Eventos de ińıcio e fim

Os elementos a seguir são eventos e representam o ińıcio e o fim do processo:

(a) Ińıcio (b) Fim

Figura 1: Eventos de ińıcio e fim do processo

6.2 Atividade

O elemento atividade representa ação realizada em uma etapa do processo. As

atividades podem ser de dois tipos:

• Tarefas - Representa uma ação no processo que pode ser executada por uma

pessoa ou um sistema.

• Sub-processos - Representados visualmente como retângulos com bordas arre-

dondadas, porém apresentam um śımbolo “+”na base inferior para explicitar

que essa atividade contém um conjunto de tarefas.
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(a) Tarefa (b) Sub-processo

Figura 2: Exemplo de Tarefa e Sub-processo

6.3 Gateways

Gateways são os elementos de BPMN responsáveis por controlar iterações do

fluxo, criando caminhos alternativos ou paralelos no mapeamento do processo ou

unificando fluxos para continuação em uma mesma sequência de atividades.

• Gateway Paralelo - Todos os caminhos que saem do gateway são executados

de maneira paralela e independente.

• Gateway Inclusivo - Funciona como um “e/ou”, já que o caminho pode variar

de acordo com as informações e a lógica do processo.

(a) Gateway Paralelo (b) Gateway Inclusivo

Figura 3: Exemplos de Gateways

7 Processo para análise dos gastos do Legislativo Federal

A partir dos estudos exploratórios realizados e conhecimento sobre os domı́nios,

uma contribuição que podemos oferecer é a construção de processo que possa ser

replicado na análise anual dos gastos, sendo o mesmo genérico e o mais intuitivo

posśıvel. O processo é complexo, pois o mesmo demanda conhecimentos técnicos

de estat́ıstica, ciência de dados e ferramentas computacionais como manipulação

de arquivos e linguagens de programação. O processo modelado é genérico, sendo

posśıvel replicá-lo para gastos de anos futuros sem que seja necessário modificá-lo

para que as análises sejam feitas.

O processo é a parte principal deste estudo. O objetivo fundamental do mesmo

é tornar todo o mecanismo de análise dos dados o mais intuitivo e prático posśıvel.
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Iniciamos na parte de extração dos dados nos sites da Câmara dos deputados e do

Senado Federal. Após obtermos os arquivos, fizemos uma sequência de passos que

trataram e aperfeiçoaram os dados para serem trabalhados posteriormente. Pelo fato

das estruturas dos arquivos divergirem uma da outra, temos que aplicar tratamentos

para igualarmos as colunas de informações, esta é a fase de transformação dos dados.

Para embasar o estudo de caso, foram analisados os pontos de maior importância

na parte de gastos. Partimos analisando o Legislativo como um todo, posteriormente

um partido em espećıfico e, por último, um parlamentar de cada instância do Legis-

lativo. Essa abordagem permite uma visualização de dados clara que dimensiona,

em detalhes, o gasto do Legislativo com reembolsos.

Algumas dificuldades foram encontradas, como por exemplo, o arquivo CEAP

do Senado possui menos informações do que precisávamos, logo, tivemos que unir

dois arquivos para termos como embasar a análise do Senado Federal. Esse é só

um dos vários passos que realizamos e apresentamos na parte de transformação dos

dados.

Um ponto a ser ressaltado é a complexidade do processo. Por conta do número

grande de passos e detalhes, decidimos expor de maneira gradual o desenvolvimento

através de subprocessos. Com o desenho de abstração mais alta do macro pro-

cesso da Figura 4, demonstramos posteriormente em detalhes como os subprocessos

funcionam de maneira independente.

Figura 4: Macro Processo geral sobre o estudo

No primeiro subprocesso, extração de dados, é feita a coleta dos dados no site de

cada instância do Legislativo. Os sites são relativamente intuitivos e as informações

são fáceis de serem obtidas. Na Câmara dos Deputados os arquivos estão dispońıveis

nos formatos XML, JSON, CSV e XLSX. No Senado, os dados estão dispońıveis,

até o presente momento, apenas no formato CSV.

No segundo subprocesso, transformação dos dados, é demonstrado como equi-

parar os arquivos em alguns pontos e, além disso, os transformamos em somente

um dataset com o objetivo de termos uma visão geral de todo o Legislativo, e não
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somente de uma instância do mesmo. Fizemos o tratamos dos arquivos, os norma-

lizamos e padronizamos a categoria dos gastos entre deputados e senadores.

No terceiro subprocesso, visualização dos dados, temos como objetivo principal

exibir os gráficos com o intuito de realizar um estudo de maneira global do Legis-

lativo. Iniciamos por uma visão geral do Legislativo, analisamos os partidos em se-

guida e, por fim, os poĺıticos individualmente. Essa abordagem nos permite realizar

uma análise completa utilizando ferramentas computacionais, que são a linguagem

de programação Python, a distribuição Anaconda e a biblioteca de visualização de

dados Seaborn.

7.1 Extração de dados

O subprocesso a seguir representa a extração dos dados na web. Nele, obtemos

todos os arquivos necessários para servir de base em toda a nossa análise que está

por vir. Como já citado anteriormente, utilizamos o arquivo da Legislatura dos

Senadores, e isso se dá pelo fato do CEAP do Senado possuir um número menor de

colunas de informações que o da Câmara.

Figura 5: Subprocesso de extração de dados na web

7.2 Transformação de dados

O subprocesso de transformação de dados é essencial para que a análise sugerida

seja executada. Nessa etapa, preparamos os conjuntos de dados para servir de base

para a visualização no passo seguinte. A transformação contará com 2 subprocessos

que tratarão separadamente do arquivo CEAP dos deputados e dos senadores, unido-

os no fim, resultando no arquivo que trata do Legislativo como um todo.
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Figura 6: Subprocesso: Transformação de dados

7.2.1 Tratamento Deputados

O arquivo CEAP dos deputados possui uma série de colunas desnecessárias para

a nossa análise, as removemos e também renomeamos algumas colunas das que

restaram. Algumas colunas foram tratadas, como a “VALOR”, que terá a v́ırgula

trocada por ponto. Outras colunas tiveram seus tipos alterados, e também criamos

novas colunas para identificar o cargo do parlamentar e a categoria da despesa.

Outro passo importante que realizamos foi a reclassificação das despesas para

uniformizar as categorias de despesas entre deputados e senadores que, original-

mente, são diferentes uma das outras.

Figura 7: Subprocesso: Tratamento Deputados

7.2.2 Tratamento Senadores

Nesse subprocesso, importamos, além dos arquivo CEAP do senadores, o arquivo

com informações sobre a Legislatura corrente do ano escolhido para realizar a análise.

Isso ocorre pelo fato do arquivo CEAP dos senadores possuir menos colunas de

informações do que necessitamos. Realizamos também tratamentos nas colunas de
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informações do arquivo CEAP do senadores, aplicando procedimentos próximos aos

que foram feitos no CEAP de deputados.

Figura 8: Subprocesso: Tratamento Senadores

7.3 Visualização de Dados

O subprocesso de visualização de dados está estruturado em 3 ńıveis:

• O primeiro ńıvel: Análise Legislativo, tem como objetivo explicitar um pa-

norama genérico do legislativo, como custos totais, divisão de custos entre

senadores e deputados, proporção de parlamentares, partidos com os maiores

gastos, gastos per capta por partido, entre outros.

• O segundo ńıvel: Análise Partido, tem como objetivo apresentar informações

orientadas à um partido espećıfico, realizando comparações entre categorias

de despesa de um mesmo partido e distribuição de custos entre parlamentares

do mesmo partido, por exemplo.
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• O terceiro ńıvel: Análise poĺıtico, tem o objetivo de explorar informações

referentes a um parlamentar espećıfico, realizando comparações entre parla-

mentares do mesmo partido, parlamentares de outros partidos e comparação

de gastos em diversas categorias.

Figura 9: Subprocesso: Visualização de Dados

7.3.1 Análise Legislativo

O subprocesso de Análise do Legislativo abrange pontos como: Custo do Legis-

lativo, comparativo dos gastos entre Senadores e Deputados, proporção dos gastos

entre Senadores e Deputados, a proporção da quantidade de Senadores e Deputados,

o ranking dos 10 partidos mais reembolsados no ano, o comparativo entre partidos

elencando o gasto per capta e o comparativo de gastos mensais entre os 5 partidos

mais reembolsados.
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Figura 10: Subprocesso: Análise Legislativo

Na próxima etapa, agrupamos o conjunto de dados pela coluna “ANO”e soma-

mos a coluna “VALOR”. No eixo X do gráfico será exibido o ANO e no eixo Y o

VALOR.
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Figura 11: Subprocesso: Custo Legislativo

Agrupamos o conjunto de dados pela coluna “CARGO”e somamos a coluna

“VALOR”. Ordenamos a coluna VALOR de forma descendente. O gráfico gerado é

do tipo de barras, sendo o eixo X o CARGO e o eixo Y o VALOR.

Figura 12: Subprocesso: Comparativo gastos Senadores x Deputados

Agrupamos o conjunto de dados pela coluna “CARGO”e somamos a coluna

“VALOR”. Ordenamos a coluna VALOR de forma descendente. O gráfico gerado é

do tipo pizza e o eixo Y será o VALOR.

Figura 13: Subprocesso: Proporção gastos Senadores x Deputados

Agrupamos o conjunto de dados pela coluna “CARGO”e contamos quantos no-

mes distintos possúımos no arquivo. As colunas foram renomeadas no gráfico para

distinguir senadores de deputados. Dois gráficos são gerados, um de pizza compa-

rando a quantidade de senadores e deputados, e um quadro com a contagem da

quantidade de parlamentares de cada cargo.
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Figura 14: Subprocesso: Quantidade Senadores x Deputados

Agrupamos o conjunto de dados pela coluna “PARTIDO”e somamos a coluna

“VALOR”. Ordenaremos a coluna valor em ordem decrescente. No gráfico em

barras, o eixo Y exibe a coluna “VALOR”e o eixo X exibe a coluna “PARTIDO”.

Figura 15: Subprocesso: Top 10 partidos mais reembolsados (R$)

Agrupamos o conjunto de dados pela coluna “PARTIDO”e “NOME”, somamos a

coluna “VALOR”. Em seguida, agrupamos a coluna “PARTIDO”e tiramos a média

da coluna “VALOR”e, posteriormente, ordenamos de forma decrescente. O gráfico

gerado contém no eixo X a coluna “MES”e no eixo Y a coluna “VALOR”.

Figura 16: Subprocesso: Comparativo entre partidos: Gasto per capta

Agrupamos o conjunto de dados pela coluna “PARTIDO”e “MES”, somaremos

a coluna “VALOR”. Os parâmetros a serem definidos são os 5 partidos com a maior

soma de gastos. O gráfico do tipo linha gerado contém no eixo X a coluna “MES”e

no eixo Y a coluna “VALOR”.
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Figura 17: Subprocesso: Comparativo de gastos mensais dos 5 partidos mais reem-
bolsados

7.3.2 Análise Partido

Nesse subprocesso realizamos uma análise de um partido poĺıtico em espećıfico.

São geradas visualizações como: Comparativo de gastos mensal em uma categoria, o

comparativo mensal de gastos entre cargos em uma categoria, proporção de gastos

entre cargos em uma categoria, dentre outros. Um parâmetro a ser definido é o

partido da análise. Para realizar algumas análises, precisamos definir também uma

categoria de gastos a ser realizadas.
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Figura 18: Subprocesso: Análise partido

Vamos fazer o comparativo mensal de gastos entre categorias e, para isso, agru-

paremos as colunas “CAT DESPESA”e “MES”, e somamos a coluna “VALOR”. O

gráfico gerado contém no eixo X a coluna “MES”e no eixo Y a coluna “VALOR”.
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Figura 19: Subprocesso: Comparativo mensal de gastos entre categorias

O gráfico representa o comparativo mensal de gastos em uma categoria, para

isso, agrupamos a coluna “MES”e somamos a VALOR. O gráfico gerado contém no

eixo X a coluna “MES”e no eixo Y a coluna “VALOR”.

Figura 20: Subprocesso: Comparativo mensal de gastos em uma categoria

Para gerar o comparativo mensal de gastos entre cargos em uma categoria, agru-

pamos as colunas “CARGO”e “MES”, e somamos a coluna “VALOR”. O gráfico

gerado contém no eixo X a coluna “MES”e no eixo Y a coluna “VALOR”.

Figura 21: Subprocesso: Comparativo mensal de gastos entre cargos em uma cate-
goria

Para obter a proporção de gastos entre cargos em uma categoria, agrupamos o

a coluna “CARGO”e somamos a coluna “VALOR”, o gráfico gerado é o pizza, com

o eixo Y contendo o valor.
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Figura 22: Subprocesso: Proporção de gastos entre cargos em uma categoria

Para visualizar a proporção da quantidade de poĺıticos reembolsados por cargo

em relação a uma categoria, agrupamos a coluna “CARGO”, contamos quantos re-

gistros diferentes existem usando a coluna “NOME”e renomeamos a coluna “NOME”para

“QUANTIDADE”para representar a quantidade de parlamentares. Dois gráficos são

gerados, um em pizza com a quantidade representada no eixo Y, e um quadro com

a quantidade de parlamentares de cada cargo.

Figura 23: Subprocesso: Proporção da quantidade de poĺıticos reembolsados por
cargo em relação a uma categoria

Para exibir a distribuição e densidade dos gastos entre cargos em uma categoria,

agrupamos o conjunto de dados pelas colunas “CARGO”e “MES”, selecionamos os

registros pela coluna “CARGO”com os valores “D”e “S”, que são correspondentes

ao deputados e senadores, respectivamente. Nos gráficos violino são exibidos no eixo

X o cargo e, no eixo Y, o valor.
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Figura 24: Subprocesso: distribuição e densidade dos gastos entre cargos em uma
categoria

Para gerar a distribuição dos gastos entre cargos em uma categoria, agrupamos

o arquivo pelas colunas “CARGO”e “MES”, e somamos a coluna “VALOR”. As

visualizações geradas são o boxplot, contendo no eixo Y o valor, e o Swarmplot

contendo no eixo X o ano e, no eixo Y, o valor.

Figura 25: Subprocesso: Distribuição dos gastos entre cargos em uma categoria

Para obter a proporção da quantidade de poĺıticos reembolsados por cargos em

relação a um partido, agrupamos o conjunto de dados pela coluna “CARGO”. Con-

tamos os registros que possuem a coluna “NOME”com valores distintos, renomea-

mos as colunas para tornar a visualização mais intuitiva. São gerados dois gráficos,

um pizza contendo no eixo Y a quantidade e um quadro contendo as colunas cargo

e quantidade.
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Figura 26: Subprocesso: Proporção da quantidade de poĺıticos reembolsados por
cargo em relação a um partido

7.3.3 Análise Poĺıtico

O Subprocesso Análise Poĺıtico é responsável por detalhar os reembolsos de um

poĺıtico em espećıfico. Poderemos visualizar o top 10 dos poĺıticos com o maior

montante reembolsado em uma categoria, o comparativo mensal de gastos entre

categorias do poĺıtico, o comparativo mensal de gastos em uma categoria entre os

parlamentares de mesmo cargo no mesmo partido e, por fim, o comparativo mensal

de gastos em uma categoria entre os parlamentares de mesmo cargo.

Figura 27: Subprocesso: Análise Poĺıtico

Para visualizarmos os 10 poĺıticos que possuem o maior montante reembolsado

em uma categoria, precisamos definir três parâmetros: Partido, categoria da despesa
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(valores entre 1 e 7) e cargo. Após esse passo, agrupamos a coluna “NOME”e soma-

mos a coluna “VALOR”. Organizamos a coluna “VALOR”em ordem decrescente.

A visualização gerada contém no eixo X o nome e, no eixo Y, o valor.

Figura 28: Subprocesso: Top 10 poĺıticos com o maior montante reembolsado em
uma categoria

Para visualizar o comparativo mensal de gastos e entre categorias de um poĺıtico

precisamos definir o parlamentar a ser analisado.. Agrupamos as colunas “CAT DESPESA”e

“MES”, somamos a coluna “VALOR”. Na visualização, o eixo X contém o mês, o

eixo Y o valor.
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Figura 29: Subprocesso: Comparativo mensal de gastos entre categorias do poĺıtico

Para obter o comparativo mensal de gastos em uma categoria entre os parla-

mentares de mesmo cargo no mesmo partido, precisamos definir três parâmetros:

partido, cargo e categoria da despesa. Agruparemos a coluna “MES”e “ANO”, e

somaremos coluna “VALOR”. Após, agrupamos novamente pela coluna “MES”e

calculamos a média da coluna “VALOR”. Dois gráficos são gerados, um Swarmplot

contendo no eixo X o mês e no eixo Y o valor, a segunda visualização será um

boxplot contendo no eixo Y o valor.

Precisamos definir o nome de um parlamentar, agrupamos as colunas “CAT DESPESA”e

“MES”referentes ao registros do mesmo, somamos a coluna “VALOR”. Novamente,

dois gráficos serão gerados, um Swarmplot contendo no eixo X o mês e no eixo Y o

valor, o segundo gráfico é um boxplot contendo no eixo Y o valor.
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Figura 30: Subprocesso: Comparativo mensal de gastos em uma categoria entre os
parlamentares de mesmo cargo no mesmo partido

Para obter o comparativo mensal de gastos em uma categoria entre os parla-

mentares de mesmo cargo, precisamos definir dois parâmetros: cargo e categoria

da despesa. Agrupamos a coluna “MES”e ANO, e somamos coluna “VALOR”.

Após, agrupamos novamente pela coluna “MES”e calculamos a media da coluna

“VALOR”. Serão gerados dois gráficos, um Swarmplot contendo no eixo X o mês e

no eixo Y o valor, a segunda visualização é um boxplot contendo no eixo Y o valor.

Precisamos definir o nome de um parlamentar, agrupamos as colunas “CAT DESPESA”e

“MES”referentes ao registros do mesmo, somamos a coluna “VALOR”. Novamente,

dois gráficos são gerados, um Swarmplot contendo no eixo X o mês e no eixo Y o

valor, o segundo gráfico será um boxplot contendo no eixo Y o valor.
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Figura 31: Subprocesso: Comparativo mensal de gastos em uma categoria entre os
parlamentares de mesmo cargo

8 Estudo de caso

Para consolidar o processo apresentado, realizamos um estudo de caso baseado no

mesmo. Dessa forma, conseguimos alcançar o objetivo de realizar a análise completa

do Legislativo Brasileiro, aplicando o estudo de caso a um ano espećıfico.Destacamos

que este estudo é completamente apartidário, portanto não contém nenhum cunho

poĺıtico, os poĺıticos e partidos aqui apresentados e analisados foram escolhidos com

base em seus comportamentos contábeis em relação ao uso da CEAP.

Utilizando a CEAP e suas regras, exploramos os gastos referentes ao ano de 2017.

Com as eleições recentes e a extensa lista de assuntos e pautas que surgiram com as

mesmas, o assunto se torna cada vez mais pertinente e um estudo mais aprofundado

pode auxiliar no processo de disseminação e acesso à informação.

Demonstramos detalhadamente cada passo da análise. Foram usados três arqui-

vos para embasar a análise, são eles: CEAP da Câmara dos deputados, CEAP do

Senado Federal e um arquivo com os detalhes da Legislatura dos Senadores. Pre-

cisamos utilizar informações sobre a legislatura referente ao peŕıodo analisado pelo
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fato do arquivo CEAP disponibilizado pelo Senado possuir menos detalhes do que

o da Câmara e, com isso, deixaŕıamos de ter informações cruciais para o estudo,

impossibilitando a realização de uma comparação direta com o arquivo da Câmara

dos deputados.

O código utilizado para este estudo está dispońıvel no repositório GitHuB deste

artigo.3

8.1 Extração de dados

Para o nosso estudo de caso, analisaremos o ano de 2017, tendo como legislatura

corrente a 55a(2015-2019), por ser o ano mais recente com o peŕıodo de doze meses

completos. Alguns detalhes devem ser observados, como por exemplo, o ano de 2018

contou com uma eleição e, por conta disso, alguns reembolsos são proibidos, como

os gastos para a divulgação da atividade parlamentar não podem ser reembolsados

com o uso da CEAP nos 120 dias que antecedem a eleição.

Para a melhor compreensão dos gráficos, é importante ressaltarmos que os gastos

em reais estão expressos em alguns gráficos utilizando a notação cient́ıfica para

facilitar a visualização.

Parâmetros:

• Ano: 2017

• Número da legislatura: 55

3 Repositório GitHub para este Artigo: https://github.com/CostaIvan/AnaliseCEAPLegislativoFederal
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8.2 Transformação dos dados

O transformação dos dados é um dos passos primordiais para que o estudo seja

feito de forma consistente e confiável. Executamos uma série de passos antes da

geração das visualizações. A principal mudança que executada nos arquivos de

CEAP é a categorização dos gastos. Demonstramos a seguir como realizamos essas

alterações e os benef́ıcios obtidos com ela.

8.2.1 Subprocesso Tratamento Senadores

• Converter o arquivo referente a legislatura dos senadores de XML para CSV:

No subprocesso realizamos a conversão do arquivo da Legislatura de XML

para CSV.4

• Remover colunas desnecessárias: APÊNDICE B

• Renomear colunas:

IdentificacaoParlamentar/NomeParlamentar:NOME,

IdentificacaoParlamentar/SiglaPartidoParlamentar:PARTIDO,

Mandatos/Mandato/0/UfParlamentar:ESTADO

• Com o objetivo de simplificar a estrutura do arquivo, remover colunas:

DOCUMENTO

DETALHAMENTO

• Categorizar despesas

Neste passo realizamos a categorização numérica das classes dos gastos de

acordo com a classificação disponibilizada pelo senado federal.

Senadores - Classificação do gasto

1 Aluguel de imóveis para escritório poĺıtico, compreendendo despesas concernentes a eles.

2 Aquisição de material de consumo para uso no escritório poĺıtico, inclusive aquisição ou

locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equi-

pamentos.

3 Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de

apoio ao exerćıcio do mandato parlamentar.

4 Divulgação da atividade parlamentar

5 Locomoção, hospedagem, alimentação, combust́ıveis e lubrificantes

6 Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais

7 Serviços de Segurança Privada

4 Site utilizado: http://www.convertcsv.com/json-to-csv.htm
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8.2.2 Subprocesso Tratamento Deputados

• Remover Colunas desnecessárias: APÊNDICE A

• Renomear Colunas: txNomeParlamentar:NOME,

sgUF:ESTADO,

sgPartido:PARTIDO,

txtDescricao:TIPO DESPESA,

txtFornecedor:FORNECEDOR,

txtCNPJCPF:CNPJ CPF,

datEmissao:DATA,

vlrLiquido:VALOR,

numMes:MES,

numAno:ANO

• Realizar classificação das despesas

No arquivo CEAP da Câmara dos deputados, os gastos são classificados de

maneira um pouco diferente do Senado e, por conta desse fato, iremos reclas-

sificá-los usando como parâmetro as categorias de gastos do Senado. Dessa

forma, conseguiremos uniformizar a categorização dos gastos nos dois âmbitos

do Legislativo Federal.

O quadro a seguir mostra, na coluna esquerda, a categorização feita pelo CEAP

dos deputados e, na coluna direita, a nova Categoria que atribúımos de acordo

com a categorização do Senado.

Classificação do gasto Nova Classificação

Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar Categoria 1

Telefonia Categoria 1

Assinatura de publicações Categoria 2

Serviços postais Categoria 2

Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos Categoria 3

Divulgação da atividade parlamentar Categoria 4

Combust́ıveis e lubrificantes Categoria 5

Fornecimento de alimentação do parlamentar Categoria 5

Hospedagem, exceto do parlamentar no Distrito Federal Categoria 5

Locação ou fretamento de aeronaves Categoria 5

Locação ou fretamento de embarcações Categoria 5

Locação ou fretamento de véıculos automotores Categoria 5

Participação em curso, palestra ou evento similar Categoria 5

Serviço de táxi, pedágio e estacionamento Categoria 5

Emissão de Bilhete Aéreo Categoria 6

Passagens aéreas Categoria 6

Passagens terrestres, maŕıtimas ou fluviais Categoria 6

Serviço de segurança prestado por empresa especializada Categoria 7
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8.3 Visualização de dados

O estudo de caso terá uma abordagem hierárquica, iniciando a análise no con-

texto do legislativo como um todo, em um segundo momento analisaremos partidos

espećıficos, e por fim, analisaremos parlamentares espećıficos.

8.3.1 Subprocesso Análise Legislativo

Parâmetros:

• Ano: 2017

• Número da legislatura: 55

Figura 32: Custo do legislativo aos cofres públicos no ano
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Figura 33: Comparação de gastos Senadores x Deputados

Figura 34: Proporção de gastos Senadores x Deputados
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Figura 35: Proporção de quantidade de Poĺıticos

Figura 36: Top 10 Partidos mais reembolsados (R$)
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Figura 37: Comparativo entre Partidos: Gasto per Capta

Figura 38: Comparativo de Gastos mensais entre os 5 partidos mais reembolsados
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8.3.2 Subprocesso: Análise Partidos

Parâmetros:

• Partido: PT

• Categoria de despesa: 6 - Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais

Figura 39: Comparativo mensal de Gastos entre Categorias

Figura 40: Comparativo mensal de gastos em uma categoria
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Figura 41: Comparativo mensal de gastos entre cargos em uma categoria

Figura 42: Proporção de gastos entre cargos em uma categoria

41



Figura 43: Proporção da quantidade de poĺıticos reembolsados por cargo em relação
a uma categoria

Figura 44: Tendência dos gastos - Senador
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Figura 45: Tendência dos gastos - Deputado

Figura 46: Distribuição dos gastos entre cargos de uma categoria - Comparativo
Mensal

43



Figura 47: Proporção da quantidade de poĺıticos reembolsados por cargo em relação
a um partido

8.3.3 Subprocesso: Análise Poĺıtico

Parâmetros:

• Partido: PT

• Categoria de despesa: 6

• Cargo parlamentar: D
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Figura 48: Top 10 Deputados com o maior montante reembolsado em uma categoria

Parâmetros:

• Partido: PT

• Categoria de despesa: 6

• Cargo parlamentar: S
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Figura 49: Top 10 Senadores com o maior montante reembolsado em uma categoria

Parâmetros:

• Nome: ZÉ GERALDO

Figura 50: Comparativo Mensal de gastos entre categorias do poĺıtico - Deputado
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Parâmetros:

• Nome: LINDBERGH FARIAS

Figura 51: Comparativo Mensal de gastos entre categorias do poĺıtico - Senador
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Parâmetros:

• Nome: ZÉ GERALDO

• Partido: PT

• Cargo: Deputado

• Categoria de Despesa: 6

Figura 52: Comparativo mensal de gastos em uma categoria entre os parlamentares
de mesmo cargo no mesmo partido - Deputado

Parâmetros:

• Nome: LINDBERGH FARIAS

• Partido: PT

• Cargo: Senador

• Categoria de Despesa: 6
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Figura 53: Comparativo mensal de gastos em uma categoria entre os parlamentares
de mesmo cargo no mesmo partido - Senador

Parâmetros:

• Nome: ZÉ GERALDO

• Cargo: Deputado

• Categoria de Despesa: 6

Figura 54: Comparativo mensal de gastos em uma categoria entre os parlamentares
de mesmo cargo - Deputado
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Parâmetros:

• Nome: LINDBERGH FARIAS

• Cargo: Senador

• Categoria de Despesa: 6

Figura 55: Comparativo mensal de gastos em uma categoria entre os parlamentares
de mesmo cargo - Senador

9 Conclusão e Trabalho futuro

Apresentamos o estudo de caso baseado no processo em que foi apresentado,

com o objetivo de validá-lo. Os gráficos mostraram de maneira clara os gastos com

reembolso do Legislativo de maneira geral, por partido e por poĺıtico. A partir desses

gráficos, o cidadão pode visualizar quais foram os partidos que mais gastaram, quais

os poĺıticos que possuem um maior volume de reembolsos e, além desses pontos, pode

auxiliar a população a fazer um acompanhamento com de como está sendo gasto o

dinheiro destinado a esses reembolsos.

Como trabalhos futuros, pode ser continuado o processo de ciência de dados,

realizando, por exemplo, análises de clusters para identificar grupos de Senadores

com gastos semelhantes. Utilizando técnicas de aprendizado de máquina, é posśıvel

também realizar uma previsão dos reembolsos dos poĺıticos ano seguinte. Além

disso, o processo é genérico e pode ser replicado para outras Legislaturas além da
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apresentada no estudo de caso, podendo o mesmo ser adaptado para as esferas es-

taduais e municipais do Legislativo, ou até mesmo para outros gastos do âmbito

federal. Outro ponto interessante seria realizar análise de outros anos para acompa-

nhar um posśıvel crescimento ou diminuição do montante de reembolsos, inclusive,

realizando a análise separando os gastos por regiões do páıs, de acordo com a origem

de cada poĺıtico.
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1 Apêndices

A Colunas Removidas - Subprocesso Tratamento Deputa-

dos.

Colunas removidas

idecadastro’

’nuCarteiraParlamentar’

’nuLegislatura’

’codLegislatura’

’numSubCota’

’numEspecificacaoSubCota’

’txtDescricaoEspecificacao’

’txtNumero’

’indTipoDocumento’

’vlrDocumento’

’vlrGlosa’

’numParcela’

’txtPassageiro’

’txtTrecho’

’numLote’

’numRessarcimento’

’vlrRestituicao’

’nuDeputadoId’

’ideDocumento’
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B Colunas removidas - Subprocesso Tratamento Senadores

Colunas removidas

IdentificacaoParlamentar/CodigoParlamentar’

’IdentificacaoParlamentar/NomeCompletoParlamentar’

’IdentificacaoParlamentar/SexoParlamentar’

’IdentificacaoParlamentar/FormaTratamento’

’Mandatos/Mandato/0/CodigoMandato’

’Mandatos/Mandato/0/PrimeiraLegislaturaDoMandato/NumeroLegislatura’

’Mandatos/Mandato/0/PrimeiraLegislaturaDoMandato/DataInicio’

’Mandatos/Mandato/0/PrimeiraLegislaturaDoMandato/DataFim’

’Mandatos/Mandato/0/SegundaLegislaturaDoMandato/NumeroLegislatura’

’Mandatos/Mandato/0/SegundaLegislaturaDoMandato/DataInicio’

’Mandatos/Mandato/0/SegundaLegislaturaDoMandato/DataFim’

’Mandatos/Mandato/0/DescricaoParticipacao’

’Mandatos/Mandato/0/Titular/DescricaoParticipacao’

’Mandatos/Mandato/0/Titular/CodigoParlamentar’

’Mandatos/Mandato/0/Titular/NomeParlamentar’

’Mandatos/Mandato/0/Suplentes/Suplente/0/DescricaoParticipacao’

’Mandatos/Mandato/0/Suplentes/Suplente/0/CodigoParlamentar’

’Mandatos/Mandato/0/Suplentes/Suplente/0/NomeParlamentar’

’UrlGlossario’

’IdentificacaoParlamentar/UrlFotoParlamentar’

’IdentificacaoParlamentar/UrlPaginaParlamentar’

’IdentificacaoParlamentar/EmailParlamentar’

’IdentificacaoParlamentar/UfParlamentar’

’Mandatos/Mandato/0/Suplentes/Suplente/1/DescricaoParticipacao’

’Mandatos/Mandato/0/Suplentes/Suplente/1/CodigoParlamentar’

’Mandatos/Mandato/0/Suplentes/Suplente/1/NomeParlamentar’

’Mandatos/Mandato/0/Exercicios/Exercicio/0/CodigoExercicio’

’Mandatos/Mandato/0/Exercicios/Exercicio/0/DataInicio’

’Mandatos/Mandato/0/Exercicios/Exercicio/1/CodigoExercicio’

’Mandatos/Mandato/0/Exercicios/Exercicio/1/DataInicio’

’Mandatos/Mandato/0/Exercicios/Exercicio/1/DataFim’

’Mandatos/Mandato/0/Exercicios/Exercicio/1/SiglaCausaAfastamento’

’Mandatos/Mandato/0/Exercicios/Exercicio/1/DescricaoCausaAfastamento’

’Mandatos/Mandato/0/Exercicios/Exercicio/0/DataFim’

’Mandatos/Mandato/0/Exercicios/Exercicio/0/SiglaCausaAfastamento’

’Mandatos/Mandato/0/Exercicios/Exercicio/0/DescricaoCausaAfastamento’

’Mandatos/Mandato/0/Exercicios/Exercicio/0/DataLeitura’

’Mandatos/Mandato/0/Exercicios/Exercicio/2/CodigoExercicio’

’Mandatos/Mandato/0/Exercicios/Exercicio/2/DataInicio’

’Mandatos/Mandato/0/Exercicios/Exercicio/2/DataFim’

’Mandatos/Mandato/0/Exercicios/Exercicio/2/SiglaCausaAfastamento’

’Mandatos/Mandato/0/Exercicios/Exercicio/2/DescricaoCausaAfastamento’

’Mandatos/Mandato/0/Exercicios/Exercicio/1/DataLeitura’

’Mandatos/Mandato/0/Exercicios/Exercicio/2/DataLeitura’

’Mandatos/Mandato/0/Exercicios/Exercicio/3/CodigoExercicio’

’Mandatos/Mandato/0/Exercicios/Exercicio/3/DataInicio’

’Mandatos/Mandato/0/Exercicios/Exercicio/3/DataFim’

’Mandatos/Mandato/0/Exercicios/Exercicio/3/SiglaCausaAfastamento’
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’Mandatos/Mandato/0/Exercicios/Exercicio/3/DescricaoCausaAfastamento’

’Mandatos/Mandato/0/Exercicios/Exercicio/3/DataLeitura’

’Mandatos/Mandato/1/CodigoMandato’

’Mandatos/Mandato/1/UfParlamentar’

Mandatos/Mandato/1/PrimeiraLegislaturaDoMandato/NumeroLegislatura’

’Mandatos/Mandato/1/PrimeiraLegislaturaDoMandato/DataInicio’

’Mandatos/Mandato/1/PrimeiraLegislaturaDoMandato/DataFim’

’Mandatos/Mandato/1/SegundaLegislaturaDoMandato/NumeroLegislatura’

’Mandatos/Mandato/1/SegundaLegislaturaDoMandato/DataInicio’

’Mandatos/Mandato/1/SegundaLegislaturaDoMandato/DataFim’

’Mandatos/Mandato/1/DescricaoParticipacao’

’Mandatos/Mandato/1/Titular/DescricaoParticipacao’

’Mandatos/Mandato/1/Titular/CodigoParlamentar’

’Mandatos/Mandato/1/Titular/NomeParlamentar’

’Mandatos/Mandato/1/Suplentes/Suplente/0/DescricaoParticipacao’

’Mandatos/Mandato/1/Suplentes/Suplente/0/CodigoParlamentar’
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