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GOVERNO ELETRÔNICO 
ESTRATÉGICO À RELAÇÃO GOVERNO-SOCIEDADE EM TEMPOS TURBULENTOS 



APLICAÇÃO DE TICs NO GOVERNO: DESAFIOS 

35% 
Insucesso  

total em e-gov 

50% 
Insucesso  

parcial em e-gov 

Uso efetivo 
 pelo cidadão  

no Brasil 60% 
Projetos  
de TICs 

fracassados 

70% 
Taxa de insucesso 
 em projetos de  

BI de grande 
 porte 

Gastos estimados em TICs  
pelos Governos (2000 – 2010) 

US$ 3 trilhões Fatores: 
 

• Alinhamento entre o projeto e as 
necessidades/realidade. 

• Engajamento das lideranças e dos 
servidores. 

• Gestão ineficaz 
• Fatores tecnológicos. 

 

Fontes: Gartner Group (2013); Lessa et al (2012); 
Heeks (2008);CETIC (2012);  Heeks and Stanforth 
(2007);  Syamsuddin (2011)  



DIRETRIZES OCDE PARA PROJETOS E-GOV BEM-SUCEDIDOS 

OECD. Organisation for Economic Co-operation and Development.  
The e-Government Imperative: main findings, 2003. 



NOSSO APRENDIZADO GEROU E-GOVERNANÇA 

PACHECO, R. SELL, D.; TODESCO, J. L.; MONTENEGRO, F. B.; SALM JÚNIOR, J.F. Plataforma de gestão estratégica à 
governança pública em CT&I. In: Congresso ABIPTI 2012: Tecnologia para um Brasil Inovador e Competitivo, 2012, Brasília, 
2012. p. 338-350. 



CASES 
E-GOVERNANÇA, GESTÃO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO 



Governança pública 

1. Quanto investimos em CT&I? 
2. Que resultados obtivemos? 
3. Como estão os convênios do MCTI? 
4. Como foram os resultados dos fundos setoriais? 
5. Como está a distribuição de bolsas no País? 
6. Qual é a produção em CT&I gerada? 
7. Como atender a LAI e promover governo aberto? 

Caso 1: Governança Pública 
Como utilizar as várias fontes de dados em CT&I para promover a 
governança pública? 



Plataforma Aquarius: Painéis de Conhecimento 

• Consolidação de 
informações sobre 
as temáticas 
priorizadas pelo 
MCTI. 
 

• Painéis 
estruturados 
através de 
perguntas e 
orientados por 
dimensões de 
governança 
pública. 
 

http://aquarius.mcti.gov.br/app/


Plataforma Aquarius: Painéis de Conhecimento 

• Combinação de 
recursos de 
Business 
Intelligence com 
Sistemas de 
Conhecimento. 
 



Plataforma Aquarius: Painéis de Conhecimento 

• Utilização de 
dados 
estruturados e 
não estruturados 
para atender às 
demandas 
analíticas de 
diferentes atores. 
 



Caso 2: Rede de Inovação em Saúde (OMS) 
Coprodução (internacional) de conhecimento 
Como mapear e engajar especialistas em temáticas de interesse da OMS e organizar 
conteúdo sobre doenças negligenciadas?  
 

Iniciativa publicada na Revista Science 
http://www.sciencemag.org/content/345/6202/1302 

Localização de programas,  
especialistas e desafios 

Comunidades e Redes de 
Inovação em Saúde 

• Plataforma de mapeamento e engajamento de 
especialistas em saúde e organização de 
conteúdo sobre doenças negligenciadas. 

• Permite integração de informações sobre 
investimentos, pesquisadores e pesquisas a 
partir da várias fontes de dados. 

• Promove a coprodução de conhecimento, a 
divulgação de iniciativas internacionais e 
direcionamento dos investimentos em doenças 
negligenciadas. 



Localização das competências, instituições e 
produção C&T em temáticas do interesse da 
indústria de software 

Análise das competências, inovações, 
investimentos e evolução  da pesquisa em 
áreas estratégicas para o 
desenvolvimento da indústria de software 

Caso 3: Observatório de Conhecimento (Softex) 

Mapeamento de Competências e da Inovação 
Como mapear o perfil das competências em software e a produção C&T em temáticas 
estratégicas?  



• Como identificar, organizar e preservar o 
conhecimento sem afetar a dinâmica do 
trabalho? 

• Como direcionar as ações de criação, 
compartilhamento, aquisição, organização 
e disseminação de conhecimento? 

• Como comunicar os riscos, as 
oportunidades e os possíveis impactos aos  
objetivos estratégicos? 

Caso 4: Gestão do Conhecimento 
Como promover a organização e o compartilhamento do conhecimento? 



Sistema de conhecimento organizacional 
Arquitetura sistêmica, flexível e abrangente  





Perfil 
 

- Perspectiva de 

visualização dos 

dados migrados de 

fontes internas e 

externas 

- Possibilidade de 

inserção ou 

complementação dos 

dados sobre 

formação, atuação, 

especialidades e 

outras. 



Círculos 
Ponto de encontro 

entre: 

Oferta (expertise, 

portfólio, conteúdos e 

comunidades) e 

demandas 

(necessidades dos 

clientes, consultoria em 

desenvolvimento, cursos 

em planejamento, entre 

outros). 



Círculos 
O Sistema 

recomenda: 

Pessoas, itens de 
portfólio, conteúdos e 
círculos de acordo 
com a descrição da 
motivação informada 
pelo usuário. 



Conteúdos 
Podem ser 

encontrados: 

• Especialistas; 

 
• Documentos (relatórios 

de consultoria, planos de 
curso e de ensino, 
propostas comerciais, 
portfólio, memórias de 
viagens, entre outros) 
 

• Círculos 
 

“sistemas de controle” 



Árvore de 

Conhecimentos 
 

• Organizada a partir das áreas de 

atuação; 

 

• Compreende conceitos e termos 

geridos a partir dos conteúdos 

mantidos pela Plataforma ARCOS. 



Indicadores 
 

Podem ser encontrados 

especialistas, conteúdos e 

círculos por: 

• Item de portfólio 

• item da árvore do 

conhecimento; 

• Demandas específicas; 

• Lotação; 

• diversos outros critérios. 

 
 

“sistemas de controle” 



Representação do 

Conhecimento 
 

• Taxonomia contendo os 

principais conhecimentos  e 

tópicos relacionados às áreas 

de atuação. 

 

• Perspectiva de ampliação para 

incorporação dos tópicos 

associados aos portfólio da 

organização. 
 

 



Planejamento: Perspectiva 
Incremental 

Estágio 1 
Estratégia 

Estágio 2 
Desenvolvimento 

da Estratégia 

Estágio 3 
Lançamento 

da iniciativa  

no SENAI 

Estágio 4 
Expandir no SENAI e  

integrar SESI, IEL , ... 

Estágio 5 
Institucionalizar 

Avaliação 

Educação 

Medidas e 

Indicadores 

Estratégia 

Tecnologia 

Comunicação 

Recompensas e 

Reconhecimento 

APQC´s road map to knowledge management results: stages of implementation 2003. Descrição do método disponível em:<http:// 
www.apqc.org> 



• Como identificar de maneira proativa os 
alunos que abandonarão os cursos? 

• Como projetar os conceitos dos cursos e 
analisar o impacto de medidas? 

Caso 5: Gestão Proativa  
Como antever as possíveis condições da organização no futuro e analisar cenários de ação? 



• Solução: Estruturação de  
um Sistema de 
Conhecimento que 
combina diferentes dados 
para projetar, 
individualmente, o nível de 
risco para cada aluno. 
 

• Os dados são projetados 
por turma, curso e 
instituição 

Projeção de Riscos de Evasão de Alunos 



• Projeção do conceito do 
curso (CPC e parcialmente 
o GDD) a partir dos dados 
históricos 

 
• Simulação: Possibilidade 

de mudança nos critérios 
para a análise prospectiva 
da efetividade de ações em 
curto e médio prazo. 

Simulação do Conceito dos Cursos 



E-GOV: MULTIPLICIDADE DE DISCIPLINAS... 

PACHECO, R.; SELL, D.; TODESCO, J. L.; MONTENEGRO, F. B.; SALM JÚNIOR, J.F. Plataforma de gestão estratégica à 
governança pública em CT&I. In: Congresso ABIPTI 2012: Tecnologia para um Brasil Inovador e Competitivo, 2012, Brasília, 
2012. p. 338-350. 
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