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Restrições e problemas frequentes no acesso a bases 
de dados 

•Inventários incompletos ou com operações estatísticas 
desatualizadas. 

•Falta de padrões de qualidade na documentação e 
disseminação de dados 

•Documentação frágil ou fragmentada 

•Ausência de política formal de disseminação 

RECLAMAÇÕES FREQUENTES DOS USUÁRIOS: 

 

•Visibilidade: “Não sabemos o que eles têm" 

 

•Accessibilidade: “Eles não querem compartilhar os 

dados" 

 

•Confiabilidade: “Esses dados estão uma bagunça" 

 

•Relevância: “Isto não é exatamente o que eu preciso" 

 

•Usabilidade: “Onde está a documentação?" 

Contextualização 



Por que documentar dados? 

• Para ajudar os usuários a entender os dados e como eles 
foram criados. Sem uma descrição adequada do projeto 
estatístico, seu desenho e métodos, correm o risco de mal 
uso ou interpretações inadequadas. 

• Para ajudar ao usuário a avaliar a qualidade dos dados. 

• Para preservar memória e conhecimento sobre o fazer da 
operação. 

• Para ajudar os usuários a encontrar dados que lhes 
interessam. Metadados armazenados em repositório 
permitem fazer buscas sobre os dados disponíveis. 

• Para aumentar a credibilidade dos dados. Os usuários 
apreciam transparência dos métodos de coleta e 
processamento dos dados. 

 

 



• Dados devem ser fáceis de usar  dados „amigáveis„. 

• Dados devem ser compreendidos por todos e ao longo 
do tempo para que possam ser analisados. 

• Para poder compartilhar dados com usuários, 
organismos nacionais e internacionais, etc.  

• Para permitir que dados sejam „visíveis‟ em sistemas 
de busca e recuperação de informações. 

• Para propiciar seu pleno aproveitamento e uso de 
forma correta e para evitar usos inadequados 

Por que documentar dados? 



Documentação = Metadados 

• Metadados são “dados que descrevem os dados”.  

• Resumo das características de um conjunto de dados 

• Documentação sobre atributos dos dados e 
informação sobre o contexto e a qualidade dos dados 

• Informações necessárias para que os dados se 
tornem úteis 

• Devem incluir informações estruturadas para: 
localizar, identificar, compreender e gerenciar os 
dados.   

• Metadados armazenados em repositório permitem 
fazer buscas sobre os dados disponíveis. 

 

 



• Como documentar? 

• O que documentar? 

• Que modelo ou padrão usar? 

• Uso de padrão facilita compartilhamento de dados por 
adotar uma linguagem única  

• Padrões garantem consistência e aumentam 
qualidade das informações 

 

Documentação = Metadados 



Data Documentation Initiative – DDI 

• Esforço de criação de um padrão internacional para 
descrever metadados, baseado no uso de XML 
(Extensible Markup Language). 

 
• O principal objetivo da linguagem XML é facilitar o 

compartilhamento de dados estruturados em 
diferentes sistemas computacionais. 

 
• Documentação dos metadados de pesquisas, censos 

e registros administrativos. 

 



http://www.ddialliance.org 

Data Documentation Initiative – DDI 

• Mantido pelo DDI Alliance 

• Consórcio com mais de 30 instituições e universidades, 
incluindo os maiores produtores de dados e arquivos de 
dados do mundo 

• Outros parceiros estão se unindo à aliança, incluindo os 
desenvolvedores de alguns dos principais softwares 
estatísticos (SPSS, SAS, Blaise). 
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Características do DDI 

• Interoperabilidade – documentos homogêneos, 
podem ser trocados de forma integrada, 
possibilitando uso por diferentes sistemas 

 

• Conteúdo mais rico - incentiva o uso de um 
conjunto abrangente de elementos para descrever 
os conjuntos de dados,  

 



Documentando um projeto estatístico 

Completando os metadados 

1. Descrição do documento 
– Informações sobre os 

metadados 

2. Descrição do estudo / operação 
estatística 

– Histórico, objetivo, metodologia, 
política de acesso, etc 

3. Descrição dos arquivos de dados 
4. Descrição de Variáveis 
5. Recursos externos - documentos, 
programas, fotos, vídeos, mapas, etc 



Nesstar Publisher 

– Editor de Metadados é usado para 

documentar os dados de acordo com o padrão 

internacional DDI. 

– O visualizador é uma ferramenta livre que gera 

um catálogo (ANDA) para visualização dos 

metadados e 

Ferramentas de documentação e 
visualização 



ANDA/NADA – Arquivo Nacional de Dados 

•Sistema de catálogo de dados baseado em 
ambiente web.  

•Portal para os pesquisadores poderem 
navegar, pesquisar, comparar, solicitar 
acesso e baixar dados de pesquisas e 
censos 

•Originalmente desenvolvido para apoiar a 
criação de arquivos de dados nacionais 
(National Data Archives)  

•Usado por um número diversificado e 
crescente de organizações internacionais.  

 

 

 

•Utiliza o padrão DDI 

•Transforma DDI em HTML 

•Publica metadados on-line 

•Permite integração entre catálogos 

•Sistema de busca permite comparar 
variáveis  

•Busca por temas e variáveis específicas 

•Aplicativo de código aberto 

•É um software livre 

 

http://www.ihsn.org/home/software/nada 
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Instituições que estão utilizando 
Banco Mundial 
http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/central 
http://www.enterprisesurveys.org/nada/index.php/catalog 
 
UK Data Service e UK Data Archive 
http://discover.ukdataservice.ac.uk/?sf=Data%20catalogue 
 
DANE – Colômbia 
http://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog 
 
INEGI – México (Rede Nacional de Dados) 
http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog 
 
África do Sul 
http://www.datafirst.uct.ac.za/dataportal/index.php/catalog/central 
 
INE – Uruguai 

http://www3.ine.gub.uy:82/Anda4/index.php/catalog 
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Sistema Nacional de Informações Oficiais 

• IBGE decidiu adotar o padrão DDI como base para 

documentação de dados  - Banco de Metadados 

permite exportar no padrão 

• Unificação do padrão de documentação pelos órgãos 

produtores de dados e estatísticas 

• Criação de um arquivo nacional de dados e metadados 

para abrigar o Sistema de Informações – Portal WEB 

• Ampliação do potencial do uso e de intercâmbio de 

dados, viabilizando atendimento da Agenda Pós-2015 

• Programa de capacitação no uso das ferramentas 
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