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PENSAMENTO: “Ninguém gasta o dinheiro dos outros
(impostos) com o mesmo cuidado com que gasta o
próprio”.
(Autor, Milton Friedman)

RESUMO
Aumentar o nível de transparência de suas ações e seus gastos é um dos
principais deveres do Governo Federal. A criação de leis que o obrigam a divulgar
todos os seus gastos por meio de portais de transparência viabiliza aos cidadãos a
fiscalização das despesas gastas pelos entes governamentais. Porém, somente a
divulgação desses dados, sem um padrão definido ou sem a disponibilização de
ferramentas de análise de dados, não garante que o cidadão está sendo suprido
com as ferramentas e informações necessárias para que possa desempenhar o seu
papel. Sendo assim, este trabalho teve como objetivo fazer um experimento para a
identificação de sobrepreço na aquisição de produtos adquiridos pelo Governo
Federal, usando os dados não estruturados disponibilizados no Portal da
Transparência. Para a detecção de sobrepreços foram extraídos, processados e
armazenados os dados de compras, disponíveis no Portal da Transparência. Por ser
uma base de dados diversa e com grande volume de dados, esta proposta se
concentra somente nos medicamentos adquiridos pelo Ministério da Saúde. Foram
aplicadas técnicas de mineração de texto e clusterização baseada em ontologia para
a identificação e classificação automática dos produtos. O processamento dessas
informações seria feito de forma paralela, baseado no modelo de programação
MapReduce. Porém, devido a quantidade de dados ser menor do que esperado, não
foi necessário utilizar este modelo de programação. Como resultado deste trabalho,
foi criada uma base de preços consolidadas por medicamento para permitir a
identificação de distorções nos preços praticados, facilitando a identificação de
casos que mereçam uma maior investigação para a desvendar fraudes ao erário.
Palavras-Chave: Mineração de texto; Ontologia; Análise de Agrupamento;
MapReduce; Portal da Transparência; Extração de dados; Transparência pública.

ABSTRACT
Identification of overpricing in the purchase of medication by the Federal
Government of Brazil, using Text Mining and Clustering based on ontology
Increasing the transparency level of his actions and spending is one of the
main duties of the Brazilian Federal Government. The creation of laws that oblige it to
disclose all its expenditures through transparency portals enables citizens to
supervise the expenses incurred by government entities. However, only the
dissemination of such data, without a definite standard or without the availability of
data analysis tools, does not guarantee that the citizen is being supplied with the
tools and information necessary for him to play his role. Therefore, the objective of
this work is to perform an experiment to identify the overprice in the acquisition of
products purchased by the federal government, using the unstructured data available
in the Transparency Portal. For the detection of overprices, the purchasing data
available in the Transparency Portal were extracted, processed and stored. Because
it is a diverse database with a high volume of data, this proposal focusses only on
medicines acquired by the Brazilian Ministry of Health. Text mining techniques and
ontology-based clustering were applied to the automatic identification and
classification of products. The processing of this information could be done in
parallel, based on the MapReduce programming model. However, because the
amount of data was lower than expected, it was not necessary to use this
programming model. Because of this work, a consolidated price base per drug was
created to allow the identification of distortions in prices practiced, facilitating the
identification of cases that merit further investigation to unravel fraud to the Treasury.
Keywords: Text mining; Ontology; Group Analysis; MapReduce; Transparency
Portal; Data extraction; Public transparency.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação

A corrupção é um problema mundial e que atinge praticamente todos os
governos, pois é o meio de se obter vantagens, na maioria das vezes financeira de
empresas e/ou órgãos públicos.

Essas vantagens beneficiam

diretamente

empresários, políticos e funcionários públicos por meio de suas ações conjuntas.
Segundo levantamento feito pela Organização das Nações Unidas (ONU) em
2014, estima-se que 5% do PIB mundial são desviados todos os anos devidos esses
tipos de ações que prejudicam os governos de praticamente todas as partes do
mundo. Só no Brasil, estima-se que são desviados R$ 200 bilhões todos os anos por
meio destas mesmas ações, segundo um levantamento realizado pelo Ministério
Público Federal em 2016.
No final dos anos 90 e início dos anos 2000, o Governo Brasileiro introduziu
três leis para viabilizar a coibição destes problemas:
● Lei de Licitações (BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993), que
obriga a todos os entes públicos a realizar pregões para compra de
produtos e serviços, sendo que o menor preço oferecido será o
vencedor;
● Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) (BRASIL. Lei complementar nº
101, de 4 de maio de 2000) que obriga a todos os entes públicos
gastarem menos ou igual ao que se arrecada, evitando assim um
descontrole dos gastos;
● Lei

da

Transparência

(BRASIL,

Constituição

Federal,

Lei

Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009), que obriga a todos os
entes públicos a divulgarem todos os seus gastos por meio de portais
na internet.
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A criação destas leis foi um marco na tentativa de evitar estes tipos de ações,
porém embora a publicidade dos gastos seja uma condição necessária, não é
suficiente para efetivamente coibir casos de corrupção envolvendo o governo. Outra
condição necessária é uma sociedade vigilante, o que inclui, principalmente, que
todas as instâncias do Sistema Judiciário que não se intimidem no justo e efetivo
julgamento das ações de corrupção contra membros poderosos do mundo político e
empresarial.
O caso de corrupção mais emblemático nos dias de hoje é a operação Lava
Jato, que é uma força tarefa entre o Ministério Público Federal, Polícia Federal e
Justiça Federal do Paraná que investiga fraudes em licitações na maior empresa
estatal do país, a Petrobrás (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2014). Nesta
operação, foram identificadas várias irregularidades que resultaram em um prejuízo
bilionário por meio de um esquema de cartel em licitações envolvendo empreiteiras,
funcionários da estatal, políticos corruptos e seus respectivos partidos que se
alimentaram deste esquema por meio do recebimento de propinas. Diante disso, é
preciso tomar mais ações para o combate à corrupção, que continua sendo um
problema grave tanto para o governo como para a sociedade brasileira.
Para o governo dar mais transparência aos cidadãos sobre seus gastos, a
Controladoria Geral da União (CGU) criou o Portal da Transparência1. Com esta
ferramenta foi possível dar acesso público aos gastos que o Governo Federal
executa. Em sequência, foram criados também portais da transparência em outros
entes governamentais, como Governos Estaduais e Prefeituras Municipais, que
também é exigido pela Lei da Transparência.
Com a criação destes portais e, consequentemente, a divulgação desses
dados, ainda não é possível afirmar que esses dados permitem uma efetiva
vigilância dos gastos governamentais. Segundo os autores Paiva e Revoredo
(2016a), a mera disponibilização dessas informações em portais governamentais
não assegura um aumento efetivo no grau de transparência desses entes, pois o
grande volume de dados aliado à falta de padrões dificulta um acompanhamento
sistemático.
1

Fonte: http://www.portaltransparencia.gov.br/sobre/ - Acessado em 01/11/2017.
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Portanto, é preciso que sejam desenvolvidas ferramentas mais amigáveis
para auxiliar o cidadão na análise dos dados. Rommel et al. (2013) sugerem a
criação de um método para extrair esses dados e organizá-los de uma forma clara e
ordenada, por meio da criação de uma base de preços de determinados produtos.
Eles também sugerem a utilização técnicas de mineração de texto para separar
esses dados de compra, que não estão estruturados.
Os trabalhos iniciados pelos pesquisadores Rommel et al. (2013), na questão
do tratamento de dados de cada compra governamental, em geral foram muito
promissores na melhoria da transparência desses dados, uma vez que dados mais
estruturados tornam a base mais acessível. Os autores detalharam bem a
dificuldade de separar os dados para a categorização dos produtos, como por
exemplo, diferenciar se na compra de água, o governo está comprando uma caixa,
uma garrafa (ou um lote) ou um galão.
O governo não faz este tipo de separação ao disponibilizar os dados por meio
do portal da Transparência, tornando-se um grande entrave no agrupamento desses
dados para a criação de uma base de referência de preços.
Os autores Rommel et al. (2013) apresentam um método que consegue
extrair esses dados usando mineração de texto no processo de extração ETL.
Porém, mesmo com essa separação, não foi possível categorizar todos os produtos,
pois em vários casos, a interação humana foi necessária.
Por meio de um algoritmo baseado em programação paralela utilizando o
MapReduce e a criação de um cluster de computadores, eles conseguiram
processar uma grande quantidade de informações em poucos minutos, agilizando o
processo de extração e agrupamento desses dados. Porém, a dificuldade
encontrada foi na questão da automatização deste processo, uma vez que eles
criaram uma lista de alguns produtos pré-definidos para ser feita a separação pelo
programa desenvolvido. Paiva e Revoredo (2016b) sugerem que seja desenvolvida
uma solução que identifique automaticamente os produtos da base, a partir somente
da descrição deles.
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Atualmente, no Portal da Transparência, não é possível fazer buscas mais
detalhadas por produtos, como por exemplo, nomes e tipos de medicamentos.
Também, não é possível agrupar estes dados para detecção de distorções, como
por exemplo, sobrepreço pago a um produto. O governo somente disponibiliza um
arquivo .CSV (Comma Separated Values) que contém todos esses dados, o que
torna inviável para um cidadão comum, que não tenha domínio no manuseio deste
tipo de arquivo, possa trabalhar com esses dados.
Além disso, nesses arquivos CSV não constam as descrições das compras,
que são os dados processados nesta pesquisa. O único modo de encontrar esses
dados é a extração direta do Portal, utilizando uma ferramenta de captura de dados,
o crawler.

1.2 Objetivo

Este trabalho teve como objetivo fazer um experimento para identificar
sobrepreços praticados nas compras de medicamentos do Governo Federal,
utilizando algoritmos de Mineração de Texto e clusterização baseadas em ontologia.
Este tipo de dado é disponibilizado diariamente por meio do Portal da Transparência
do Governo Federal.
Neste trabalho, criou-se uma ontologia automatizada de medicamentos que é
essencial para o processamento das informações encontradas em cada compra.
Nesta ontologia estão informações como nome, dosagem, unidades de medidas na
qual o medicamento é fornecido.
A

cada

compra

processada

de

uma

dosagem

e/ou

medicamento

desconhecido, o algoritmo busca as informações dos medicamentos em outra base
do Governo Federal a qual contém as informações de todos os materiais que os
entes governamentais podem comprar, que se chama CatMat. Estas especificações
encontradas foram úteis para a criação da ontologia do medicamento. Foram
armazenadas localmente de modo que se possa analisar e separar as compras
futuras desse mesmo medicamento, sem haver necessidade de buscar novamente
no CatMat.
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Após isso, foi criada uma base de preços agrupados por medicamentos e
suas características, que possibilitará ao cidadão a facilidade na visualização de
sobrepreço nas compras de um determinado medicamento, o que não é possível ser
feito atualmente dentro do Portal da Transparência.
Espera-se que, com a divulgação dos resultados, seja possível incrementar o
nível de transparência para o cidadão, o que não é possível atualmente no Portal da
Transparência.

1.3 Contribuições

Os trabalhos de Rommel et al. (2013), Paiva e Revoredo (2016a) e (2016b)
foram muito promissores para o entendimento do problema detectado na base de
compras do Governo Federal. Os autores conseguiram processar uma pequena
parte desta base utilizando uma lista específica de alguns materiais de consumo de
uma maneira rápida. Também foi gerada uma base de preços por produto, o que
possibilitou detectar o preço médio que o Governo Federal pagou ao efetuar
compras desses produtos, além de muitas compras com sobrepreços, o que pode
vir, após investigações adicionais, a ser caracterizado como fraude.
Neste trabalho, pretende-se incrementar o método desenvolvido pelos autores
aqui citados, utilizando como experimento as compras de medicamentos. Existem
centenas de tipos de medicamentos liberados pela Anvisa2 que são comprados
diariamente pelo Governo Federal e outras esferas governamentais. Na ausência de
uma base de dados governamental estruturada e dada a grande variedade de
produtos e aos milhões de itens existentes na base de compras, é fundamental que
a identificação dos medicamentos e suas características seja feita de forma
automática, ou seja, sem uma lista prévia de produtos.

2

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Agência Reguladora vinculada ao Ministério da
Saúde, responsável pela regulamentação dos medicamentos, dentre outros produtos sujeitos a
controle sanitário.
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Colocado de outra forma, a criação de uma ontologia automatizada, utilizando
os dados de medicamentos encontrados na base de dados CatMat, é fundamental
para identificação desses produtos nas compras do governo. Por meio de algoritmos
de mineração de texto e clusterização baseados nesta ontologia é possível criar uma
base de preços agrupadas por medicamento e sua categoria, e assim poder detectar
sobrepreço nas compras.
Como trabalho futuro, através do aperfeiçoamento do código-fonte que
implementa os métodos descritos neste trabalho, será viável o processamento de
bases maiores de compras, com diversos produtos e características mais distintas.

1.4 Método de trabalho

Este trabalho foi dividido nas seguintes etapas:
1. Pesquisa bibliográfica.
Para

esta

pesquisa,

foram

levantados

trabalhos

relacionados

ao

processamento das informações disponibilizadas no Portal da Transparência.
Também foram levantados os trabalhos relacionados a Ontologia baseados
em mineração de texto e clusterização;
2. Criação do ambiente a ser executado.
Nesta etapa foi detalhado o ambiente computacional onde são processados
os dados. Foi criado um algoritmo para a extração e armazenamento dos
dados de compra governamentais, que estão disponíveis no Portal da
Transparência;
3. Estudo e aplicação do algoritmo de clusterização por ontologia para a correta
classificação dos medicamentos, bem como a quantidade e tipo de unidade
descritos nos dados de compras a serem processadas.
Nesta etapa foi desenvolvido um algoritmo que separa os dados de compras
de medicamentos dos demais dados de compras, oriundos do Portal da
Transparência. Para efeito deste trabalho, foram separada apenas as
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compras que estão na categoria 30 - Materiais de Consumo e o subitem 9 Material Farmacológico, na qual se referem a compra de medicamentos;
4. Criação de um Crawler
Este aplicativo ficou responsável por buscar o conhecimento novo a respeito
de um material, que utiliza outra base do governo bastante distinta chamada
CatMat. Todos os itens descritos nas compras possuem um código de item de
material. Este código de item é disponibilizado na base CatMat, cuja base é
mantida pelo Ministério do Planejamento e Gestão. Nesta base, é feita a
busca por produto uma busca um a um e encontrada sua ontologia. Esses
dados são importantes para que seja feita a clusterização e a mineração de
texto dos dados de compra nas etapas seguintes;
5. Cruzamento das informações do medicamento no CatMat com o item da
Compra, por meio da ontologia encontrada na base CatMat utilizando
Mineração de Texto e clusterização.
As informações dos medicamentos encontradas na base CatMat possuem
além do nome e sua descrição, características, como por exemplo, quais as
medidas possíveis em que é disponibilizado (como cápsula, gotas, seringa,
dentre outros). Essas informações tiradas do texto são confrontadas com as
encontradas no item da compra, que é disponibilizado no Portal da
Transparência e que foi tratado no previamente no item 3;
6. Armazenamento dos dados tratados.
Os resultados extraídos por meio do processamento das informações foram
armazenados dentro de um banco de dados. Isto possibilitou a criação de
consultas agrupadas por classe de produto;
7. Criação da base de preços
Foi criada uma base de preços, médio, mínimo e máximo pago por cada tipo
de medicamento. Foi verificada a eficácia do processo desenvolvido nesta
pesquisa, além de suas vantagens e desvantagens;
8. Conclusão
Foram apresentadas sugestões para os futuros trabalhos que possam ser
desenvolvidos nesta área.
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1.5 Organização do Trabalho

Além desta seção introdutória, este trabalho está dividido nas seções, cujos
conteúdos são abaixo discriminados:


A seção 2, Referencial Teórico, apresenta alguns trabalhos, que estão
relacionados ao objetivo principal deste experimento sobre o Portal da
Transparência do Governo Federal. Além disso, foram apresentadas as
pesquisas relacionadas à extração e tratamento dos dados de compras
disponíveis nesta base;



A seção 3, Experimento, apresenta de forma detalhada a arquitetura
construída para o processamento dos dados da base de compras de
medicamentos do Governo, utilizando a mineração de dados e
clusterização baseados na ontologia retirada previamente da base de
dados CatMat;



Na seção 4, Análise de Resultados, foram identificados os problemas
encontrados após a criação da base de preços por medicamento.
Também foi medida a eficácia do método acima citado e executado;



Na seção 5, Conclusão, são apresentadas as discussões dos
resultados encontrados, dificuldades e sugestões para trabalhos
futuros.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Introdução

Nesta seção, foram apresentados os trabalhos já elaborados por outros
pesquisadores, que foram fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho.
Primeiramente, foi descrito, de uma forma resumida, a maneira pela qual o Governo
Federal está disponibilizando diariamente sua base de dados de compras. Conforme
descrito na motivação, isto faz parte de várias iniciativas pela qual o governo está
tentando coibir a corrupção e dar mais transparência aos cidadãos sobre seus
gastos e atos.
Foram apresentadas também algumas técnicas que foram desenvolvidas
para extração e processamento dos dados desta base. Espera-se que essas
técnicas e a criação de uma ontologia dos medicamentos, possam ajudar
significativamente no incremento do nível de transparência e compreensão destas
informações para o cidadão.

2.2 Portal da Transparência

Diante de problemas crônicos de corrupção e da falta de transparência por
parte de todos os órgãos públicos no Brasil, o Governo Federal, por meio da Lei da
Transparência (BRASIL, Constituição Federal, Lei Complementar nº 131, de 27 de
maio de 2009), passou a obrigar a si próprio e a todos os entes públicos a
divulgarem seus gastos em tempo real.
Esses gastos passaram a ser divulgados pela Internet por meio de Portais de
Transparência, com o intuito de promover a visibilidade dos gastos públicos e
incentivar o cidadão a contribuir na fiscalização e controle dos atos por parte do
governo.
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Na base do Portal da Transparência são discriminados diariamente todas as
receitas e despesas do governo. O Artigo 1º inciso II da Lei da Transparência explica
bem este processo:
“II – Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em
tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e
financeira, em meios eletrônicos de acesso público”.
A base de dados do Portal da Transparência do Governo Federal3 possui
informações sobre os gastos desde o ano de 2004, embora a lei tenha obrigado a
divulgação somente a partir de 2009.
Os autores Paiva e Revoredo (2016a) utilizaram uma lista de 20 produtos
comprados entre os anos de 2010 e 2014. A quantidade de registros separados
utilizando esta técnica de incremento na transparência dos gastos públicos por meio
do algoritmo criado por eles, baseado em MapReduce, foi de aproximadamente 6
milhões. O tamanho dessa base processada foi 7,5 GB. Como a lista de
medicamentos que o governo compra corresponde a uma quantidade muito maior
do que 20 itens criados de forma manual, estima-se que o processamento de sua
totalidade é inviável sem a geração de uma ontologia automática ou modificando-se
a estrutura de dados do Portal da Transparência.

3

http://www.portaltransparencia.gov.br/despesasdiarias/ Acessado em 01/11/2017
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2.3 Compras do Governo Federal

As despesas diárias registradas no Portal da Transparência do Governo
Federal são oriundas de sistemas informatizados da Administração Federal, que
são:


SIAFI4 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal),
que contém dados de execução orçamentária e de convênios.



SIASG5 (Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais), que
contém informações sobre licitações e contratos. Neste sistema também se
encontra uma base de dados sobre todas as especificações de materiais
comprados pela administração pública.
BRITO, K. et al. (2014) cita que, na administração pública, as fontes de dados

são múltiplas e descentralizadas. Embora exista um portal nacional de dados
abertos, existem muitos conjuntos de dados que não estão integrados na iniciativa
federal. Assim, para construir aplicações significativas, muitos conjuntos de dados
devem ser pesquisados, analisados e utilizados.
O sistema CatMat6 é um módulo do SIASG responsável pelo cadastro de
materiais que o governo compra.

Nele é informado cada produto que os entes

públicos federais podem comprar e suas especificações, como na Figura 1.
Diferentemente dos métodos elaborados por Rommel et al. (2013), Paiva e
Revoredo (2016a), o método que foi desenvolvido neste experimento utilizou o
número do item para o cruzamento das informações de materiais, e não uma lista
pré-definida de palavras-chave por produto, elaborada por estes autores.
O processo, que foi elaborado pelos autores citados no parágrafo anterior
para a extração desta informação, está explicado na seção 2.4.

4

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/siafi Acessado em 01/11/2017

5

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/comprasnet-siasg Acessado em 02/11/2017.

6

http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/Livre/Catmat/Conitemmat1.asp Acessado em 02/11/2017.
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Figura 1 – Medicamento encontrado na base CatMat e suas especificações

Fonte: Sistema de Catalogação de Material - CatMat

Existem outros repositórios informatizados do Governo Federal que possuem
dados de despesa, mas não foram relevantes para esta pesquisa, uma vez que o
objetivo foi separar a base de compras de medicamentos de uma forma automática.
Depois deste procedimento, foi gerada uma base de preço das compras de
medicamentos, que possa permitir a identificação de irregularidades.

2.4 Mineração de textos e os dados disponibilizados pelo governo

Como mencionado anteriormente, o Governo Federal é obrigado a divulgar os
seus dados de compra, mas não foi definido nenhum padrão para essa divulgação, o
que dificulta uma análise eficiente por parte dos cidadãos. Os dados são divulgados
conforme a Figura 2:
Figura 2 - Descrição do gasto do empenho 2017NE800656

Fonte: Portal da Transparência

A descrição do item da Figura 2 de uma forma mais clara:
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0000000001,00000 COMPRIMIDO RALTEGRAVIR,
CONCENTRAÇÃO 400 MG MARCA: Isentress ITEM DO PROCESSO:
00001 ITEM DE MATERIAL: 000353332

Como é possível observar, o item de compra vem em um campo de texto livre
e não estruturado. Porém, o código do item de material ajudou na busca das
características do produto. Como descrito no caso acima, é possível ter o nome e a
concentração do medicamento que são encontrados na ontologia encontrada no
sistema CatMat. O método desenvolvido por Rommel et al. (2013) prevê a
mineração de texto separando essas informações encontradas no item de compra.
Porém, neste trabalho foi melhorado este algoritmo desenvolvido pelos autores
acima citados por meio de ontologia cadastrada. Foi feito o aproveitamento dessas
informações relevantes para a criação da base de preço. O Item do Processo foi
descartado por não ser relevante a esta pesquisa, uma vez que foi concentrado a
análise de preço por produto.
Na Figura 3 há um outro exemplo de heterogeneidade dos dados:
Figura 3 - Descrição do gasto do empenho 2015NE800340

Fonte: Portal da Transparência

A seguir a descrição do item de uma forma mais clara:

129208,00000 FRASCO-AMPOLA ETANERCEPTE,
CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO
INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SERINGA PREENCHIDA
COM 1ML MARCA: Enbrel ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE
MATERIAL: 000412908

Os autores Rommel et al (2014) fizeram em seu trabalho um préprocessamento, por meio de mineração de texto, das informações de compras de
água. Os resultados foram agrupados conforme a Tabela 1.

18

Tabela 1 – Exemplo de conjunto de garrafas de água de 500ml de 2011 a 2012

Fonte: ROMMEL, C et al 2014.

A Tabela 1 foi gerada a partir dos dados agrupados e é essencial para a
criação de uma base de referência de preços. Foram agrupados pela solução
desenvolvida pelo autor, 4 tipos de compras de garrafas de água. Porém, para
categorizá-las foi necessário fazer um outro trabalho de análise e separação dos
dados via mineração de texto, uma vez que o primeiro somente separou e agrupou
os itens que continha a palavra água. O segundo processamento que eles fizeram,
via mineração de texto, teve que diferenciar, como por exemplo, se a compra se
refere a garrafa de 500ml, caixa com 24 garrafas de 50ml de água com gás ou sem
gás. O termo utilizado para a busca dos produtos pelos autores foi “água mineral”,
sem as suas características, como a quantidade oferecida e o tipo de
armazenamento, como por exemplo garrafa, galão e caixa.
Foi possível notar que, mesmo com este agrupamento, o processo
apresentou falhas, criando 2 grupos de garrafas de 500ml de água mineral com gás.
Os autores citam que, para gerar esta base de referência de produtos com intervalos
de valores, foi necessário fazer uma análise com intensa interação humana para
agrupar corretamente os dados. Após a separação desses dados é que foi possível
gerar uma base de referência usando um processo de ETL.
O processo desenvolvido pelos autores ainda não é capaz de separar os
produtos de uma forma automatizada, pois, de acordo com a base de dados de
materiais SIASG, existem milhares de produtos cadastrados que o governo compra
diariamente. Embora seja possível escolher o produto através do código de item
cadastrado nesta base, o mesmo pode ter muitas categorias, como descrito no
exemplo da água mineral. Para isso foi necessária a utilização de ontologia para a
melhor categorização desses produtos, algo feito manualmente por Rommel et al.
(2013).
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O intuito do presente trabalho foi o de melhorar este método, de modo que
seja possível separar o produto, o tipo e a quantidade e outras características de
forma automática e armazenar esta ontologia. Com as informações que foram
buscadas no sistema CatMat por meio do código de Item de Material, foi possível
encontrar e separar esses produtos de uma forma mais automatizada, ou seja, sem
necessitar de categorizá-las manualmente, como os autores Rommel et al. (2013),
Paiva e Revoredo (2016a) tiveram que fazer. O armazenamento da ontologia dos
produtos é fundamental para que se possa processar vários tipos de compras com
características muito distintas.

2.5 MapReduce

O MapReduce, introduzido por Dean e Ghemawat (2008), é um modelo de
programação paralela para processar grandes volumes de dados. Este modelo é
inspirado na estratégia de “dividir e conquistar”, mas abstrai do programador a
complexidade dos problemas típicos do gerenciamento de aplicações distribuídas,
permitindo que o desenvolvedor possa se dedicar apenas à solução do problema a
ser tratado, deixando que a aplicação execute a distribuição e o paralelismo.
Segundo WHITE, T. (2015), os programas em MapReduce são inerentemente
paralelos, colocando assim, a análise de dados de grande escala ao alcance de
qualquer pessoa com máquinas suficientes à sua disposição.
Os autores Paiva e Revoredo (2016a) desenvolveram uma técnica de
processamento de uma base de preços, utilizando funções de MapReduce. Para
conseguir separar os dados de compras do Governo Federal, foi necessário utilizar a
mineração de texto e a categorização descrita por Rommel et al. (2013) e (2014),
que foi mencionada na subseção 2.4 desta pesquisa. Esta técnica foi útil, porém,
para executá-la sem as funções de MapReduce, necessitou de um tempo de
processamento considerável, inviabilizando o processamento de uma forma rápida.
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Com a criação do ambiente computacional, elaborada pelos autores Paiva e
Revoredo (2016a), que utilizou a plataforma Apache Hadoop7 o processamento foi
feito em minutos. Lembrando que, segundo os próprios autores, foram processados
aproximadamente 6 milhões de registros de compras com uma lista de 20 produtos
pré-definidos. Diante da lentidão em lidar com esses dados em um processador
simples, verificou-se a necessidade de um processamento paralelo para a execução
desta tarefa.
O ambiente criado é composto de um nó mestre (responsável por gerenciar
as tarefas) e de vários nós escravos (responsáveis pelo o processamento das
informações descritas nas tarefas recebidas). Como se trata de uma base grande,
os nós escravos executaram os pedaços do arquivo de compras enviados pelo nó
mestre.
O processo analisou o total de 6.251.843 itens de empenhos, ou seja,
produtos que o governo comprou, e identificou 27.087 produtos pré-estabelecidos. A
tecnologia Hadoop é tolerante a falhas, o que impediu de pedaços da base de
compras pudessem ser executados em duplicidade.
Os próprios autores sugerem aos interessados neste tipo de pesquisa, que
possam estar desenvolvendo um processo automatizado, ou seja, sem uma lista de
produtos pré-estabelecidos, que poderão ajudar outros pesquisadores a processar
uma quantidade maior de compras de produtos por parte do Governo Federal.

2.6 Ontologia

Segundo os autores Poli e Obrst (2010), o termo ontologia possui duas
perspectivas: a primeira está relacionada à filosofia, que significa explicitar a
existência de um ser ou tipos de existência. A segunda está relacionada à Ciência

7

Hadoop: plataforma para execução de códigos em ambientes distribuídos, desenvolvido em JAVA,
disponibilizado pela fundação Apache. http://hadoop.apache.org/
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da

Computação,

inicialmente

utilizada

pela

Inteligência

Artificial

e,

mais

recentemente, pela área de Engenharia do Conhecimento.
O significado central na Ciência da Computação é a criação de um modelo
para descrever o “mundo” que consiste em um conjunto de tipos, propriedades e
tipos de relacionamento. Espera-se que as características do modelo em uma
ontologia se assemelhem muito ao mundo real (relacionado ao objeto).
As informações, que foram retiradas do sistema CatMat, descritas na Figura
4, foram fundamentais para a criação desta ontologia. Com as características dos
medicamentos explicitadas foram executados os algoritmos de mineração de texto e
clusterização para poder confrontar essas informações em cada gasto de
medicamento do governo, encontradas em cada nota de empenho.
Esta ontologia foi fundamental para a criação de uma base de preços, uma
vez que foram agrupadas por medicamento e sua unidade de fornecimento. Com
isso, foi possível encontrar sobrepreços nesta base agrupada, sem precisar fazer
uma categorização manual desses produtos, algo que necessitou ser feito pelos
autores Rommel et al. (2013).
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3 EXPERIMENTO

3.1 Introdução

Nesta seção, são descritas as ferramentas que foram utilizadas para a
execução deste experimento. Também é descrito, de forma detalhada, o método
utilizado para a extração, processamento e agrupamento das informações
relevantes por meio da base de dados disponibilizada no Portal da Transparência.
O resultado deste processo é a criação da base de dados de medicamentos,
agrupadas pelo tipo de medicamento. Deste modo, é possível detectar o preço
médio, mínimo e máximo que o Governo Federal, de modo geral, pagou por cada
medicamento. Com isso, também é possível apurar quando ocorreu uma compra
com sobrepreço e qual órgão federal executou esta compra, que é o objetivo
principal deste trabalho. As compras acima do preço médio, podem ser
consideradas como suspeitas de possível fraude.
Esta rastreabilidade ajuda o cidadão informar ao Tribunal de Contas da União
(TCU) sobre possíveis irregularidades na compra de medicamentos. Por meio do
número do empenho, é possível investigar possíveis irregularidades nesta compra.

3.2 Extração dos dados de compras

Nesta seção, é descrito o método para a extração dos dados de compras
disponíveis no Portal da Transparência do Governo Federal. Para este experimento,
são utilizados os dados disponíveis no Menu Despesas - Empenho, liquidação e
pagamento, que possuem os dados detalhados sobre a execução orçamentária e
financeira do Governo.
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Existe uma área do Portal que disponibiliza diversos arquivos para download
em formato .csv. Por meio de várias consultas temáticas, estes dados visam facilitar
a extração desses dados por parte do cidadão que tenha conhecimentos
intermediários em aplicações de planilhas eletrônicas.
Para este experimento, necessita-se das notas de empenho8 criadas e
utilizadas pelos entes governamentais. Porém, essas notas de empenho não estão
disponíveis nesta seção do site, o que necessita a utilização de um Web Crawler
para a busca dessas notas, uma vez que estas informações somente estão
disponíveis por meio de uma página Web.
Para a extração dessas informações, foi desenvolvido um software pelo
desenvolvedor Lucas Basseti9 chamado Crawler-transparência10. O algoritmo
desenvolvido neste software é capaz de listar as notas de empenho de um
determinado período e ente governamental, acessar cada nota, extrair as
informações e armazenar localmente.
Este software é disponibilizado gratuitamente no repositório GitHub e funciona
na linguagem de Programação JavaScript, utilizando o interpretador de códigos
Node.JS.
Com os parâmetros pré-definidos para a busca das notas de empenho, este
software armazena as informações encontradas em um arquivo no formato JSON,
que é um padrão de notação de arquivos com dados, mais evoluído que o próprio
csv.
Para a busca das notas de empenho, foram definidos os parâmetros, conforme o exemplo da
conforme o exemplo da

Figura 4.

8

Documento utilizado para registrar as despesas orçamentárias realizadas pela Administração
Pública em seu primeiro estágio e que identifica o nome do credor, a especificação, a importância da
despesa e a célula orçamentária, deduzindo o saldo da dotação aprovada. Fonte:
http://portal.convenios.gov.br/ajuda/glossario/nota-de-empenho Acessado em 22/10/2017
9

https://github.com/LucasBassetti Acessado em 02/11/2017

10

https://github.com/LucasBassetti/crawler-transparencia Acessado em 02/11/2017

24

Figura 4 - Parâmetros de consulta das notas de empenho. Fonte: Portal da Transparência

Fonte: Portal da Transparência

Como este experimento utiliza as compras de medicamentos, foi feito o
primeiro filtro pelo Órgão Superior 36000 - Ministério da Saúde, responsável pela
compra de medicamentos. Porém, esta busca trouxe todos os tipos de compras
deste órgão, que estão no elemento da despesa 30 - Material de Consumo.
O resultado da pesquisa que o software mencionado gerou um arquivo JSON
mês a mês, pois é o limite que é permitido para a busca de informações do Portal da
Transparência, a fim de evitar lentidão nos servidores da Controladoria Geral da
União, responsável por essas informações.
Estas informações são fundamentais para o processamento dos dados
descritos nas seções a seguir.

3.3 Ambiente computacional da Amazon AWS

A Amazon Web Services é uma subsidiária da empresa americana de
comércio eletrônico Amazon, que oferece serviços de computação em nuvem para o
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mundo todo. Por meio de datacenters espalhados pelos cinco continentes, é
oferecida uma ampla plataforma, que possui um grande poder computacional.
Com clientes desde pessoas individuais, empresas e governos, eles oferecem
vários serviços de data-center na nuvem, como Banco de Dados (estruturados e não
estruturados), armazenamento de arquivos, virtualização de servidores, clusters,
VPNs, dentre outros serviços.
Para este experimento, foram utilizados os serviços de nuvem desta empresa,
que permite utilizar e pagar pelos serviços por tempo de utilização. Sendo assim,
evita-se montar localmente um ambiente para processar e armazenar os dados, o
que pode economizar bastante tempo e dinheiro.
A Amazon AWS oferece o hardware e a infraestrutura computacional, que foi
importante para a execução deste experimento. Por ser flexível, é possível alocar
recursos quando houver necessidade, além de pagar por hora de uso dos serviços
na nuvem solicitados.

3.4 Amazon S3

O Amazon Simple Storage Service (S3) é o serviço de nuvem da Amazon,
responsável pelo armazenamento de arquivos. Neste serviço, não há limite
estabelecido de quantidade e tamanho de arquivos a serem armazenados. O
usuário é cobrado mensalmente pela quantidade de dados armazenados.
Também é feita a cobrança sobre a taxa de transferência, ou seja, caso o
usuário transfira os arquivos armazenados neste serviço para outro local. Não é feita
a cobrança de upload de arquivos para a nuvem, somente para download dos
mesmos.
Para este projeto, os arquivos, contendo os gastos mensais do Governo
Federal, foram armazenados neste serviço. Estes arquivos foram gerados por meio
do método descrito na seção 3.2. Porém, diante do tamanho da base gerada, de
aproximadamente 600 MB, foi feita a separação dos dados por um programa
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desenvolvido pelo autor que não utilizou o recurso do MapReduce. Todavia, como
para o processamento da base completa é necessário, este tópico é abordado nas
seções subsequentes.
Neste

serviço

de

nuvem,

foram

armazenados

os

resultados

do

processamento dessas informações, utilizando o software Crawler Transparência,
desenvolvido pelo Lucas Basseti. As informações das compras de medicamentos,
extraídas após o processamento feito pelo Crawler foram essenciais para a criação
da base de preços.
Figura 5 – Exemplo de como são armazenados os arquivos de empenho no Amazon S3

Fonte: Elaborado pelo autor

3.5 MapReduce e Apache Hadoop

Como já descrito no capítulo 2.5, o modelo de programação MapReduce
permite o processamento de grandes volumes de dados de uma forma rápida, o que
não é possível via processamento tradicional.
O Apache Hadoop é um framework open-source que utiliza o modelo de
programação MapReduce para o processamento de grandes arquivos. Criado e
mantido pela Apache Foundation, esta ferramenta utiliza uma arquitetura que
permite o processamento de grandes arquivos de forma paralela.
O sistema de arquivos que o Hadoop utiliza é o HDFS (Hadoop Distributed
File System), que é uma evolução do GFS (Google File System), o que, segundo a
Apache Foundation, permite processar petabytes de dados em um tempo bem
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reduzido, comparado ao processamento tradicional. Este sistema de arquivo é
robusto e, também tolerante a falhas causadas pela comunicação entre os nós no
cluster.
Inicialmente,

estava

previsto

a

utilização

desta

ferramenta

para

o

processamento das informações de compras de medicamentos deste experimento.
Todavia, como a quantidade de dados extraída para os anos de 2016 e 2017 chegou
apenas a aproximadamente 600 MB, não houve justificativa para a sua efetiva
utilização no processamento dos arquivos contendo os gastos do Governo Federal
que foram armazenados no cluster de computadores da nuvem da Amazon.
Figura 6 – Modelo de execução do MapReduce que é utilizado pelo Hadoop.

Fonte: Dean e Ghemawat (2008)

Conforme pode ser visto na Figura 6, o cluster, em que o Hadoop é executado,
possui uma arquitetura que funciona da seguinte maneira: o cluster é dividido entre o
Nó principal (Mestre) e Nós escravos. O Nó mestre é responsável por dividir o
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arquivo a ser processado em várias partes e distribuir entre os nós escravos. Além
disso, o nó mestre distribui cópias do algoritmo que irá mapear e separar os dados
dos gastos nos nós escravos. Os nós escravos processam as partes recebidas do
arquivo de gastos utilizando a cópia do algoritmo anteriormente criado. Após o
processamento, os nós escravos enviam os resultados gerados para o nó mestre. O
mesmo fica incumbido de agrupar os resultados processados de todos os nós
escravos em um único arquivo. Desta forma, o arquivo final contém, de acordo com
o algoritmo a ser criado, somente as informações relevantes, ou seja, as compras de
medicamentos do Governo Federal.
Como o tempo de processamento das informações de compras dos
medicamentos foi muito abaixo do que se esperava, para este experimento, não foi
necessário a utilização dessas ferramentas de processamento. Para quantidades
maiores de produtos é desejável utilizar essas ferramentas para agilizar o
processamento dessas informações.

3.6 Amazon Elastic MapReduce

O Amazon Elastic MapReduce é o serviço da Amazon responsável por
disponibilizar uma infraestrutura capaz de processar grandes volumes de dados. Por
meio de uma estrutura gerenciada em Hadoop, é possível fazer processamento e
análises desses dados por um custo muito reduzido.
A grande vantagem de utilizar este serviço é isentar o desenvolvedor de criar
e manter a infraestrutura computacional. Isso economiza bastante tempo e dinheiro,
uma vez que somente paga pelo tempo de uso.
Caso este projeto fosse colocado em um ambiente de produção, recomendarse-ia a criação de um cluster mínimo com 5 instâncias c3.xlarge, que é otimizada
para grandes processamentos computacionais, contendo 1 instância master e 4 nós
computacionais. Este tipo de instância possui o preço mais reduzido diante das
demais tipos de instâncias computacionais.
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Rommel et al. (2013) utilizou 4 CPUs para poder fazer o processamento de
um ano de gastos do governo. Utilizando uma lista de produtos pré-definidas, por
meio de mineração de texto relacionando estas informações, este processamento foi
feito em poucos minutos.
Portanto, foi proposto utilizar neste projeto o poder de processamento similar
ao que foi executado pelos autores mencionados no parágrafo anterior. Como o
processamento das informações em um processo simples demandou pouco tempo,
não foi necessário a utilização desta ferramenta. Isso não impede que em trabalhos
futuros esta ferramenta possa ser utilizada.

3.7 Informações a serem encontradas (Map) e separadas (Reduce)

Conforme descrito na seção 3.2, os dados contendo as notas de empenho
foram armazenados em arquivos no formato JSON. Segundo Correa (2017), o JSON
(JavaScript Object Notation) é um modelo de arquivo para armazenamento de
informações no formato texto. Embora seja simples, este formato tem sido muito
utilizado por aplicações Web devido a sua capacidade armazenar informações
estruturadas de uma forma mais compacta do que ao modelo XML.
Com isso, torna-se mais rápido o parsing dessas informações. Segundo
Correa (2017), este formato é adotado por empresas como Google e Yahoo, cujas
aplicações necessitam transmitir grandes volumes de dados.
Para este experimento, foram analisadas as informações textuais sobre as
notas de empenho disponibilizadas por meio desses arquivos. Como já temos as
informações referentes as notas empenhos cuja categoria é 30 - Material de
Consumo, foram separados os empenhos que possuem a Subitem da despesa 9 Material Farmacológico.
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Neste subitem, foram relacionados os medicamentos comprados pela
administração federal. O exemplo da Figura 7 ilustra desta compra, por meio do
empenho 2017NE80145511.
Figura 7 – Detalhamento do Gasto no empenho 2017NE801455

Fonte: Portal da Transparência

Como é possível notar, existem campos que já são pré-definidos, como o
Subitem da Despesa, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total e Descrição. Esses
campos foram armazenados na base de dados criada.

3.8 Mineração de Texto no Campo Descrição

No campo “Descrição” foi necessário fazer uma mineração de texto, de modo
a identificar qual é o medicamento que foi comprado pelo governo. Para isso, devese separar primeiramente a palavra Item de Material, que foi fundamental para a
busca da ontologia deste medicamento via sistema CATMAT.
1043178,44000 COMPRIMIDO PRAMIPEXOL, DOSAGEM 0,25 MG MARCA:
Boehringer ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000272825
Também foi pesquisado e descartado a numeração encontrada no início da
descrição, além do Item do Processo. Este número inicial refere-se à quantidade,
que já foi pré-definida anteriormente na linha encontrada. O item do processo
também foi descartado.

11

http://www.portaldatransparencia.gov.br/despesasdiarias/empenho?documento=254446252012017N
E801455 Acessado em 07/11/2017
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O resultado após o processamento do campo “descrição” foi este:
COMPRIMIDO PRAMIPEXOL, DOSAGEM 0,25 MG MARCA: Boehringer
O item de material 000272825, que se refere ao código de material, foi
utilizado para buscar a ontologia na base CatMat.

3.9 Ontologia encontrada no CATMAT

Como já descrito no item 2.3 deste trabalho, as informações referentes ao
material que o governo pode comprar encontram-se no sistema CATMAT. Nele é
possível encontrar as quantidades em que o material é disponibilizado para a
compra.
Para a compra do empenho que está sendo utilizado como exemplo, foram
encontradas as seguintes especificações da Figura 8
Figura 8 – Ontologia encontrada sobre o medicamento Pramipexol

Fonte: CatMat

Para buscar as informações descritas na Figura 8, foi criado neste projeto um
crawler, robô, que leu e armazenou as informações referente a este material. Após
este procedimento, foi comparado as informações deste medicamento, encontradas
no CatMat, com as informações referente ao campo Descrição, que foi encontrado
na compra.
A leitura e comparação dessas informações foram fundamentais para o
armazenamento desta compra na base de dados que foi criada. Também foi salvo
os detalhes do produto encontrado. Caso fosse encontrado outra compra deste
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produto, não foi necessário acessar o sistema CatMat, uma vez que este produto e
sua ontologia já foram lidos anteriormente.

3.10 Base de dados a ser criada

Após a extração e o processamento dos dados descritos nas seções
anteriores deste capítulo, foi criada a base de preços das compras para possibilitar a
detecção de sobrepreços nas compras de medicamentos. Para tanto, foi utilizado o
gerenciador de banco de dados MySQL Community Edition12.

Como o MySQL

necessita de um servidor para ser executado, para este experimento, foi utilizado o
serviço de nuvem Amazon RDS. A grande vantagem de se utilizar o Amazon RDS é
que, além de possuir o gerenciador de banco de dados MySQL, este serviço está
dentro da nuvem da Amazon. Isso tornou ágil o armazenamento das informações,
por estar dentro do mesmo ambiente computacional já utilizado nesta pesquisa.
Conforme descrito na seção 3.9, também foi armazenada a ontologia
encontrada ao buscar o medicamento. A estrutura da tabela foi a seguinte:
Figura 9 – Representação da tabela Materiais

Fonte: Elaborado pelo autor

Para o exemplo citado no empenho 2017NE801455, as informações foram
armazenadas da seguinte maneira:

12

https://www.mysql.com/ Acessado em 07/11/2017
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Código: 1 (auto incrementado)
Código Item Material: 000272825
Nome: PRAMIPEXOL
Descrição: PRAMIPEXOL, DOSAGEM 0,25
Unidade de Fornecimento: COMPRIMIDO
Lembrando que, uma vez encontrado este medicamento, o próximo empenho
que houver a aquisição deste mesmo medicamento e dosagem, não há necessidade
de busca-lo novamente na base CatMat.
Para armazenamento das informações de empenho foi criada a seguinte
estrutura:
Figura 10 - Representação da tabela Empenho

Fonte: Elaborado pelo autor

Seguindo o exemplo citado no empenho acima mencionado, as informações
foram armazenadas da seguinte maneira:
Código: 2017NE801455
Data: 31/10/2017
Gestão: 25201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Favorecido: 60.831.658/0021-10 - Boehringer Ingelheim Do Brasil
Valor Unitário: R$ 0,54
Valor Total: R$ 563.316,36
Quantidade: 1.403.178,44
Código Item Material: 000272825

Após o armazenamento dessas informações para o restante dos arquivos, foi
possível criar a base de preços a partir do agrupamento dos dados referentes aos
seguintes campos: Código do Item Material e Valor unitário.

Desta forma, foi
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possível encontrar o preço médio, mínimo e máximo pago por dada um dos
medicamentos da ontologia.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 Introdução
Nesta seção são descritos os resultados do experimento descrito no Capítulo
3, bem como alguns problemas encontrados e particularidades dos métodos
utilizados. É importante relembrar que os dados fornecidos pelo Governo Federal
estavam em diversos formatos e padronizações.
Uma limitação do método proposto é que o cadastramento da das Notas de
Empenho devem seguir o padrão proposto pelo Governo Federal. Percebe-se que
uma parcela significativa não segue este padrão, o que pode dificultar a imediata
identificação correta desses produtos utilizando a metodologia aqui proposta.
Todavia, essa tentativa de burlar o padrão de cadastramento, utilização de códigos
ou medicamentos fictícios é um forte indicativo de fraude. Analisando por este
aspecto, a metodologia tem como ponto forte possibilitar identificar também as Notas
de Empenho que não seguem o padrão por diversos motivos, sendo que um deles
pode ser tentativa de fraude. Caso não o sejam, podem ainda servir para identificar
os usuários que necessitam de advertência e novo treinamento no correto
preenchimento das Notas de Empenho.

4.2 Crawler CatMat

O software desenvolvido por Lucas Basetti foi fundamental para a extração
dos dados diretamente da Página de Despesas Diárias, localizado no Portal da
Transparência. Foram extraídas as informações de Compras de Materiais de
Consumo do Ministério da Saúde e armazenados em vários arquivos no formato
JSON. Dentre essas compras de Materiais de Consumo, estão localizadas as
compras de medicamentos.
Este software é um robô, que possui a função de capturar os dados
diretamente do Portal. O software descarta as informações de código HTML e outros
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scripts encontrados nas páginas, que são desnecessários. O robô mantém somente
os dados referente as compras, parametrizados em um arquivo no formato JSON.
No entanto, diante da limitação definida na própria página de Despesas deste
Portal, somente é possível efetuar buscas em um intervalo de 1 (um) mês. Portanto,
este software Crawler é obrigado a respeitar este intervalo, conforme evidenciado na
Figura 11.
Figura 11 - Período máximo para consulta no Portal da Transparência

Fonte: Portal da Transparência

Essa limitação é uma forma de evitar que os usuários do Portal busquem uma
quantidade grande de dados, e consequentemente, deixar o site fora do ar ou com
muita lentidão. Para efetuar as buscas, foram utilizados basicamente os parâmetros
descritos no arquivo de configuração(config.js) deste software de extração dos
dados:
Figura 12 - Arquivo de configuração do Crawler – config.js

Fonte: BASSETI, L – Crawler Transparência

37

As informações descritas a seguir foram incluídas em forma definitiva, ou
seja, que não foram alteradas durante as várias extrações executadas. São elas:


fase: EMP – Refere-se as Notas de Empenho, primeira fase da compra
governamental. Somente nesta fase pode-se encontrar as informações
detalhadas da compra, ou seja, qual o produto está sendo adquirido pelo ente
governamental;



codigoOS: 36000 – Código do Órgão Superior, a primeira entidade na
hierarquia governamental, ou seja, órgãos que são subordinados somente a
Presidência da República. Neste caso, o código 36000 representa o Ministério
da Saúde, órgão responsável pela compra de medicamentos no Governo
Federal, como já descrito no capítulo 3.2 deste trabalho.
Entretanto, outros campos foram alterados de acordo com a necessidade de

busca pelo período. São eles:


periodoInicio: Refere-se à data de início para a pesquisa;



periodoFim: Refere-se a data de término para a pesquisa. Lembrando que
não se pode passar mais de 1 (um) mês de período



numeroDePaginas: Refere-se ao número de páginas de registros
encontrados no Portal da Transparência, para este período.

A extração de dados foi um processo muito demorado. Além disso, houveram
diversas interrupções e novas tentativas de extrair os dados do Portal. Para a
extração de 1 (um) mês de base, com 300 páginas, sendo que cada uma com 16
registros, foram gerados 4.800 registros de compras. Este processo de extração do
período de 1 (um) mês demorou, em média, 4 horas para finalizar.
A lentidão é explicada pelo processo simulado de abrir página por página e
buscar cada registro. Foi feita uma tentativa de abrir duas instâncias desse software
ao mesmo tempo, com períodos diferentes em cada. Porém, não foi obtido sucesso
devido a uma proteção existente no servidor que hospeda o Portal.
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A página de Despesas Diretas começou a exigir captcha13 devido à
quantidade enorme de requisições partindo do mesmo local para servidor do portal.
Para poder validar o captcha, necessariamente deve haver a presença de um
humano, o que, neste caso seria impossível para o Crawler simular, até porque não
foi desenvolvido para isso.
Quando uma quantidade grande de requisições chega a um servidor ao
mesmo tempo, pode-se caracterizar como ataque hacker. Muitos servidores
possuem proteção contra este tipo de ataque. Esta proteção consiste em bloquear
requisições de um lugar suspeito de enviar múltiplas requisições simultaneamente.
Outro problema, que ocorreu durante a extração de dados, e que ocasionou
atrasos foram as sucessivas quedas na conexão de rede. No momento da execução
do software, este problema o fez finalizar precocemente a captura dos dados. O fato
grave é a perda as informações já extraídas até o momento da interrupção da
conexão de rede.
Figura 13 - Erro de conexão ocorrido no Crawler

Fonte: O próprio autor

13

Sistema que é utilizado para garantir que um ser humano está usando o computador, e não uma
máquina Fonte: https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/captcha Acessado em 07/04/2018
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O Crawler Transparência, embora essencial para este experimento, não inclui
tratamento de erros quando ocorrem problemas de conexão. O mesmo também não
consegue continuar de onde parou quando ocorre este evento, fazendo que comece
do período inicial da busca novamente. O exemplo da Figura 13 evidencia este erro:
Mesmo assim, após 2 (dois) meses de sucessivas tentativas de extração, foi
possível obter as informações de compras do período de janeiro/2016 a
dezembro/2017.

Este software define o nome dos arquivos extraídos desta maneira:
EMP-TOD-36000-09102016-20102016-0-210.json
Como é possível observar, e descrito no início desta seção, EMP-TOD
significa todas as Notas de Empenho. O código 36000 refere-se à Unidade Gestora
Ministério da Saúde. As sequências 09102016-20102016 referem-se ao período, em
formato (DDMMYYYY), ou seja, dois dígitos para dia e mês e quatro para o Ano.
O último número refere-se ao número de páginas extraídas para este período,
definido no arquivo de configuração. Como cada página possuem 16 notas de
empenho, estima-se que neste arquivo haja até 3360 registros.

4.3 Base gerada

Mesmo diante dos problemas citados na seção anterior, que ocasionaram
sucessivos atrasos, foi possível gerar e armazenar os dados solicitados. Muitos
arquivos foram gerados com períodos menores a 1(um) mês. Esta medida de
precaução foi essencial para evitar que um problema de conexão pudesse colocar a
perder todo o trabalho até então realizado.
Foram gerados 58 arquivos referentes a todo o período de 2016 e 2017, que
resultou no tamanho total de 561,5 MB.

40

4.4 Processamento das informações

Visando o trabalho de processamento das notas de empenho armazenadas,
foi desenvolvido um software para tratar essas informações. Este software é
baseado no algoritmo descrito no capítulo 3. A linguagem de programação escolhida
foi o Java SE na sua versão 8. A escolha desta linguagem facilita a integração
posterior com o software de MapReduce Apache Hadoop, que também utiliza
bibliotecas em Java.
Primeiramente, foram utilizados alguns exemplos de nota de empenho, para
poder fazer a separação do texto, conforme exemplo a seguir:

15000,00000 COMPRIMIDO SINVASTATINA, DOSAGEM 20 MG MARCA: SANVAL
14
ITEM DO PROCESSO: 00184 ITEM DE MATERIAL: 000267747

O primeiro grupo de números, representado por 15000,00000 foi descartado,
pois há outro campo dentro do arquivo JSON que contém esta mesma numeração.
Esta informação refere-se à quantidade deste medicamento, que foi adquirido e
informado na nesta nota de empenho. O texto, após essa numeração, foi
aproveitado e utilizado para fazer a busca deste material no CatMat. Também foram
separados os campos MARCA, ITEM DO PROCESSO e ITEM DE MATERIAL por
meio da técnica de mineração de texto. O algoritmo utilizou essas palavras-chave
como parâmetro de mineração.

14

http://www.portaltransparencia.gov.br/despesasdiarias/empenho?documento=25704
8000012016NE801013 Acessado em 07/11/2017
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4.5 Busca no CatMat

Conforme descrito na seção 2.3, nessa base de dados do governo é possível
buscar as informações de compra de medicamentos, e de outros itens, que o
Governo Federal compra diariamente.
Porém, embora exista o campo de ITEM DE MATERIAL, que se refere ao
código do item, não é possível buscar as informações por meio deste número no
primeiro momento. O site só permite fazer buscas textuais, conforme exemplo na
Figura 14.
Figura 14 - Página inicial do Sistema de Catalogação de Material - CatMat

Fonte: CatMat

Sendo assim, o método utilizado para buscar o medicamento foi por meio do
texto da descrição. Este texto foi separado palavra por palavra e submetido ao
CatMat. Como o nome do medicamento não é um nome comum, isso facilitou a
localização deste produto na base de dados.
Na análise dos resultados da busca, foi feita a comparação dos resultados
com o código de item de material, para então, seguir com a busca da ontologia do
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material. Lembrando que o algoritmo conseguiu fazer isso automaticamente,
utilizando a biblioteca JSoup15, na linguagem Java. Esta biblioteca foi essencial para
efetuar a separação do código HTML do CatMat e armazenar as informações
essenciais do Material encontrado.
Na Figura 15 é evidenciado o encontro da palavra chave correta e seu
respectivo código do item de material. Este código de item de material é comparado
com o que está cadastrado na nota de empenho.
Figura 15 - Resultados encontrados utilizando a palavra-chave Sinvastatina

Fonte: CatMat

Após a localização do produto correto pelo código, o software encaminha
automaticamente para a página correspondente. Nesta parte, foram extraídos e
armazenados os dados referentes às características do produto conforme a Figura
16.

15

Biblioteca em Java para extrair e manipular informações dentro de uma página HTML
https://jsoup.org/ Acessado em 20/02/2018.
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Figura 16 - Ontologia do Item de Material 267747 - Sinvastatina

Fonte: CatMat

Após a extração desses dados, estes foram armazenados no Banco de
Dados, de modo a não repetir essa busca novamente.

4.6 Problemas encontrados

Embora exista este padrão de descrição da Nota de Empenho, contendo
Quantidade, Descrição, Marca, Item de Processo e Item de Material, boa parte das
Notas de Empenho não seguem este padrão. Este fato impossibilita a identificação
correta do produto e sua classificação.
Foi utilizada, como experimento, uma base de dados menor, contendo 35.444
Notas de Empenho, referente a compras de diversos produtos feitas pelo Ministério
da Saúde. Dessas notas, somente 4.512 foram aproveitadas, pois referiam-se a
compras de Medicamento e, também, seguem o padrão descrito no início desta
seção. Na evidência a seguir é possível identificar que há notas que não seguem
padrão algum16:

16

http://transparencia.gov.br/despesasdiarias/empenho?documento=366003362102016NE011198

(exemplo de Nota de Empenho fora do padrão previsto). Acessado em 07/04/2018.
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Figura 17 - Nota de empenho fora do padrão textual

Fonte: Portal da Transparência

Como é possível notar, não há o número do Item de Material na descrição
desta nota de empenho. Somente existe o nome do medicamento, porém sem suas
características e dosagem, que deveriam estar descritas. As notas de Empenho com
essas características não foram utilizadas pelo software de processamento,
desenvolvido para a conclusão deste trabalho. Porém, essas notas requerem uma
atenção maior, pois pode suspeitar-se de fraude ou erro de cadastro das
informações no padrão esperado.
Seguindo este mesmo exemplo, foi feita a tentativa de buscar este
medicamento pelo seu nome na base CatMat. Porém, mesmo se tratando de um
medicamento, e que o governo fez a compra, não foi possível encontrá-lo na base.
Outro problema muito recorrente foi o cadastramento incompleto do código de
Item de Material, conforme exemplo a seguir:


CÁPSULA FLUCONAZOL, DOSAGEM 100 MG
o Item de Material: 267 e 267661



COMPRIMIDO LOSARTANA POTÁSSICA, DOSAGEM 50 MG
o Item de Material: 2688 e 268856
Aparentemente, o sistema governamental responsável por esse cadastro, não

força através de software a integridade relacional dessas informações corretamente.
Isso permitiu a proliferação de um número grande de dados inconsistentes,
inviabilizando a validação pelo código do Item de Material. Embora estas Notas de
Empenho tenham sido marcadas como suspeitas.
Outro problema encontrado foram medicamentos diferentes utilizando o
mesmo código de item de material.
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O exemplo abaixo exemplifica este problema:


Item de Material: 18090.



Medicamentos agrupados pelo nome:
o FR LABORATORIO DIDATICO MOVEL VACINA TRIPLICE VIRAL,
SERUM INSTITUTE, FR 1ML-2 DO
o caixa LABORATORIO DIDATICO MOVEL Betainterferona 1-A Hum.
Recom. 22mcg.
o caixa LABORATORIO DIDATICO MOVEL Betainterferona 1-A Hum.
Recom. 44mcg.
o UN LABORATORIO DIDATICO MOVEL PROPOFOL, EMULSAO,
INJETAVEL,10MG/ML
o caixa LABORATORIO DIDATICO MOVEL Betainterferona 1 a humana
recombinante 6 mui
o CX LABORATORIO DIDATICO MOVEL BETAINTERFERONA 1-a
HUM. RECOM. 12 MUI
o UN LABORATORIO DIDATICO MOVEL TESTE GRAVIDEZ,
TIRA,9006U, BIOESAY, 50 OU 100 KT * FINALIDADE TESTE DE
GRAVIDEZ EM TIRA (SORO/URINA) TESTE RÁPIDO PARA
DETECÇÃO QUALITATIVA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA
HUMANA (HCG) NA URINA OU SORO. SOMENTE PARA
DIAGANÓSTICO IN VITRO * INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O
PRODUTO EMBALAGEM COM: 50 OU 100 TESTES. FABRICANTE:
BIOEASY DIAGNÓSTICA LTDA REGISTRO NA ANVISA:
10374660072 NÃO SERÁ ACEITO MATERIAL QUE TENHA
ULTRAPASSADO 1/3 DO SEU PRAZO DE VALIDADE
o cx LABORATORIO DIDATICO MOVEL COMPLEXO VITAMÍNICO
POLYVITEX LIOF,55651, BIOMERIEUX, CX 4FR
o FR LABORATORIO DIDATICO MOVEL ALFATALIGLICERASE 200 UI
o FRASCO LABORATORIO DIDATICO MOVEL CONJUNTO VACINA
DIL TVV 01 DO 50 FR PT
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o

FR

LABORATORIO

DIDATICO

MOVEL

ANTIBIÓTICO

ANTIMICÓTICO, EST, A5955, SIGMA, -20ºC, FR 20ML
Como foi possível notar, para o mesmo Item de Material, foram 11
medicamentos cujo os nomes são bem diferentes. O que agrava ainda mais este
problema é o fato de que nenhum deles está cadastrado na base do CatMat.
Sendo assim, o fato do código de Item de Material estar inconsistente
dificultou a validação automática de alguns tipos de produtos entre as duas bases.

4.7 Solução encontrada

Diante da grande quantidade de Notas de Empenho com problemas,
constatou-se que o código de Item de Material não é confiável para muitos casos.
Muitas notas estão cadastradas com o Item incorreto, inviabilizando a validação por
meio de seu código.
Uma solução encontrada, foi agrupar os medicamentos pela sua descrição,
localizada na própria nota de empenho. Como a compra de medicamentos é feita
pelo Ministério da Saúde, muitos itens seguem um padrão, conforme exemplo da
Tabela 2:
Tabela 2 – Exemplo de Medicamentos encontrados e agrupados pela descrição

Descrição

Item Material

Quantidade

COMPRIMIDO DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG

267 – Código Errado

1

COMPRIMIDO DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG

26720 – Código Errado

7

COMPRIMIDO DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG

267203 – Código Correto

127

Fonte: Elaborado pelo autor

A partir do agrupamento pela descrição, foi possível encontrar o material
correto. Foi possível também corrigir os medicamentos com nomes idênticos, porém,
com códigos de Item de Material diferentes.
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Por se tratar de medicamentos, cujos nomes são bem específicos, fica claro
no exemplo que se trata do mesmo medicamento. A similaridade com o código do
Item de Material também ajudou na sua identificação.
Continuando neste mesmo exemplo, após a correção dos códigos de Item de
Material incorretos, a solução ficou conforme a Tabela 3.
Tabela 3 – Exemplo de medicamento corrigido e agrupado

Descrição

Item Material

Quantidade

COMPRIMIDO DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG

267203 – Código Correto

135

Fonte: Elaborado pelo autor

Como descrito neste capítulo, existem muitos medicamentos com nomes
diferentes, porém com códigos de Item de Material iguais. Diante deste problema
grave de inconsistência, por parte do governo, neste experimento eles foram
descartados. Não há possibilidade de criar uma base de preços utilizando produtos,
cujo seus respectivos cadastros estão inconsistentes.

4.8 Base de Preços - Exemplo

Diante dos problemas de inconsistências encontrados, não foi criado possível
criar uma base de preços com todos os medicamentos. Porém, utilizando as
técnicas descritas neste trabalho, foi possível criar uma tabela pequena, com os
medicamentos que estão cadastrados corretamente, de acordo com o modelo de
descrição de compra proposto nas Notas de Empenho.
No exemplo da Tabela 4, é possível verificar alguns exemplos de preço
mínimo, médio e máximo por medicamento:
Tabela 4 – Tabela de preços de medicamentos

Nome Abreviado

COMPRIMIDO ATENOLOL, DOSAGEM 50 MG

Mínimo

Médio

Máximo

Notas de
Empenho

R$0,08

R$24,54

R$52,88

123
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COMPRIMIDO CAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO 25 MG

R$0,12

R$51,15

R$108,12

118

COMPRIMIDO LOSARTANA POTÁSSICA, DOSAGEM 50 MG

R$0,13

R$19,93

R$34,33

153

Fonte: Elaborado pelo autor

Como se pode observar, existem grandes diferenças entre os preços
praticados no mesmo medicamento. Segundo os autores Paiva e Revoredo (2016a)
muitos desses problemas se devem a erros de digitação. Para poder ter certeza se a
compra foi apenas um erro ou uma fraude, o cidadão deve enviar as informações
dessas notas de empenho para a CGU (Controladoria Geral da União).
O preço médio foi calculado utilizando a seguinte fórmula:
Resultado = Soma do preço unitário de todos os produtos / quantidade de
notas de empenho.

Na Figura 18, Figura 19 e Figura 20 é possível visualizar a quantidade desses
medicamentos aqui citados dentro de faixas de preços.
Figura 18 – Histograma das Notas de Empenhos do Atenolol 50 mg

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 19 – Histograma das Notas de Empenhos do Captopril 25 mg

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Figura 20 - Histograma das Notas de Empenhos do Losartana Potássica 50 mg

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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Foi feita uma pesquisa de mercado em uma das maiores redes de farmácia
do Brasil, a Ultrafarma17, na qual foram encontrados os seguintes preços para os
produtos citados aqui como exemplo da base de preço:




Atenolol 50 mg – Marca Medley – Caixa com 30 comprimidos – R$ 8,45
o Custo por comprimido – R$ 0,28
Captopril 25 mg – Marca Medley – Caixa com 30 comprimidos – R$ 1,27
o Custo por comprimido – R$ 0,04
Losartana Potássica 50 mg – Marca EMS – Caixa com 30 comprimidos –
R$3,87
o Custo por comprimido – R$ 0,12
Como é possível observar, mesmo os preços médios praticados pelo

Ministério da Saúde são centenas de vezes acima dos preços praticados no
mercado, chegando a milhares de vezes no caso do Captopril. Algo que necessita
de uma melhor análise pelo Tribunal de Contas da União.

4.9 MapReduce

Inicialmente, neste trabalho, foi prevista a utilização de técnicas de
MapReduce, utilizando o Apache Hadoop no ambiente da Amazon, pois era
esperado que o processamento dessas informações demandasse bastante tempo.
Todavia, neste experimento, os arquivos gerados não totalizaram mais do 1 GB e o
tempo total de processamento ficou abaixo de dois minutos. Consequentemente, o
emprego do MapReduce não foi racionalmente justificável.
Como citado por Paiva e Revoredo(2016a) o tamanho da base de dados
gerado por eles foi de 7,5 GB. Este tamanho se justifica pelo fato dos autores terem
buscado a base toda, ao invés de uma unidade gestora específica como o realizado
neste experimento.
Durante os testes para este trabalho, foi desenvolvido também o script para
separar os dados de compras de medicamentos das demais compras. Junto com

17

http://www.ultrafarma.com.br – Acessado em 04/07/2018.
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esse script também foi desenvolvido o processo para separar as Notas de Empenho
que não atendessem ao padrão estabelecido como eventuais suspeitas.
Figura 21 - Resultado do processamento e separação das notas de compra de
medicamentos das demais compras.

Fonte: Elaborado pelo autor

Foram processadas 143.502 notas de Empenho, referente aos anos de 2016
e 2017. O tempo de processamento dessas informações e armazenamento no
banco de dados, conforme é possível verificar na Figura 21, durou 1 minuto e 22
segundos. Dentro dessas 143.502 notas, foram aproveitadas 20.426 notas. Essas
notas atendem a subcategoria 9 – Material Farmacológico e possuem o padrão
textual para a busca do Item de Material.
Existem outras subcategorias de compras, como por exemplo MATERIAL
LABORATORIAL,
MATERIAL

DE

MATERIAL

QUÍMICO,

ESCRITÓRIO,

dentre

GENEROS
outros.

As

DE
notas

ALIMENTAÇÃO,
de

MATERIAL

FARMACOLOGIO fora do padrão textual também não foram utilizadas para este
experimento. O que não impede de serem analisadas posteriormente, pois essas
notas podem ser suspeitas de fraude.
As notas aproveitadas possuem 37.373 de itens comprados. Sendo que,
deste valor, foram aproveitadas 36.825. Este alto aproveitamento justifica que, a
maioria das empresas que vendem Medicamentos para o Governo Federal, poucas
vendem outros tipos de produtos além de medicamentos. Dentro desses itens que
não foram aproveitados, existem itens que estavam fora do padrão textual previsto.
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5 CONCLUSÃO

Utilizando as notas de empenho, cujos dados estão padronizados, foi possível
criar uma base de dados de preço de compras após a identificação dos
medicamentos de forma automatizada sem a necessidade de uma lista prévia. Neste
experimento foi desnecessário utilizar o paradigma de programação MapReduce,
pois todo o processamento para separar somente as compras de medicamentos das
demais compras do Ministério da Saúde no Biênio 2016-2017 demorou apenas 1
minuto e 20 segundos.
Como foi possível notar no decorrer deste trabalho, existem problemas de
inconsistências de dados, localizados na base de dados do Governo Federal. Muitas
notas de empenho não seguem o padrão descrito na seção 2.4 deste trabalho. Esta
falta de padrão impede a análise completa da base, bem como a identificação
correta do material adquirido, conforme metodologia aqui proposta. Por exemplo, o
código do Item de Material não corresponder ao material cadastrado na base de
dados CatMat.

Muitos materiais, cujos códigos de item de material estão na

descrição da compra, não existem no CatMat, impossibilitando a verificação correta
da ontologia deste produto. Todavia, estas Notas de Empenho problemáticas, que
foram automaticamente separadas, devem ser consideradas como candidatas a
uma investigação mais profunda tanto por parte do cidadão, quanto pelo Tribunal de
Contas.
Seria importante que todas as Notas de Empenho seguissem um padrão e
tivessem uma integridade relacional garantida por software para evitar fraudes
difíceis de detectar devido aos “problemas de cadastro”. Além disso, a
disponibilização dos dados de compras de medicamentos na seção de consultas
temáticas específicas facilitaria seu uso. Infelizmente, as informações detalhadas
das notas de empenhos e suas respectivas descrições não estão disponíveis nesta
área do Portal da Transparência. A disponibilização desses dados evitaria muitas
requisições realizadas por Crawlers, pois atualmente é o único meio de extrair este
tipo de informação. Assim como o que foi utilizado neste trabalho, é possível que
existam outros crawlers capturando essas informações e, com isso, gerando muitas
requisições ao Portal.
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Por outro lado, caso os dados dos Portais de Transparência fossem
disponibilizados de forma mais consistente, não seria possível ocultar o fato que a
maior parte das compras de Captopril 25 mg acaba por custar mais de mil vezes do
Preço Máximo ao Consumidor.
Finalmente, como trabalho futuro, pretende-se melhorar e disponibilizar em
um repositório público, o código-fonte para que se possa, com menor interação
humana, extrair as informações diretamente do Portal através de um crawler
melhorado, separar o texto da descrição da nota de empenho, agrupar e buscar a
ontologia para disponibilizar a análise de sobrepreço. Consequentemente,
permitindo que os cidadãos e os Tribunais de Contas fiscalizem de forma mais
efetiva os gastos do Governo Federal.
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