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Ao Centro de Informática e posterior encaminhamento ao CEDI.

Trata-se de solicitação do Centro de Documentação e Informação para atender à
seguinte demanda da LAI:

“Com base na lei de acesso a informação, solicito dados de download, instalação e
uso dos aplicativos da Câmara para ambos os sistemas operacionais. Solicito que os
dados sejam especificados por mês, entre 1. de janeiro de 2017 a 15 de julho de 2017, por
aplicativo e por sistema operacional. Os dados de navegação e acesso solicito que seja
especificado mensalmente. Já os dados de download e instalação, solicito que seja o total,
desde a criação dos aplicativos, especificando os ativos e inativos, para não confundir
quem já fez o download e desinstalou de quem mantém o aplicativo.”

Informamos que:
1. No sistema operacional ANDROID há registros de 29.757 downloads do aplicativo
CAMARA NOTÍCIAS realizados até o dia 15 de julho de 2017, dos quais 3.810
continuam ativos.
2. No sistema operacional IOS há registros de 8.670 downloads do aplicativo CAMARA
NOTÍCIAS realizados até o dia 15 de julho de 2017. Infelizmente a Apple não
fornece informações sobre o número de aparelhos que continuam ativos em relação
ao aplicativo. O fornecimento de informação sobre o número de aparelhos ativos
pela Apple é diferente do Google. Apenas os usuários que permitem envio de
informações de seus aparelhos à Apple são contabilizados (opt-in). Pela informação
da Apple, a média mensal do ano de 2017 foi de 172 aparelhos ativos, sendo que
33% marcaram a opção do opt-in. Na prática, o número de aparelhos ativos deve ser
maior. Se os demais 67% tiverem tido o mesmo comportamento dos 33% que
marcaram o opt-in, teríamos um total de 522 aparelhos ativos.
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3. No sistema operacional ANDROID há registros de 26.215 downloads do aplicativo
INFOLEG realizados até o dia 15 de julho de 2017, dos quais 5.634 continuam
ativos.
4. No sistema operacional IOS há registros de 10.900 downloads do aplicativo
INFOLEG realizados até o dia 15 de julho de 2017. O fornecimento de informação
sobre o número de aparelhos ativos pela Apple é diferente do Google. Apenas os
usuários que permitem envio de informações de seus aparelhos à Apple são
contabilizados (opt-in). Pela informação da Apple, a média mensal do ano de 2017
foi de 715 aparelhos ativos, sendo que 30% marcaram a opção do opt-in. Na prática,
o número de aparelhos ativos deve ser maior. Se os demais 70% tiverem tido o
mesmo comportamento dos 30% que marcaram o opt-in, teríamos um total de 2.383
aparelhos ativos.
5. Com relação à navegação mês a mês, seguem tabela e gráfico do aplicativo
CAMARA NOTÍCIAS no ambiente IOS (não há informação sobre navegação no
ambiente ANDROID):
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6. Com relação à navegação mês a mês, seguem tabela e gráfico do aplicativo
INFOLEG nos ambientes ANDROID e IOS, sendo que 47,5% foram feitos via IOS e
restante via ANDROID:

Rodolfo Vaz
Coordenador
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