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Conteúdo Programático
• Aula 1: Governo Eletrônico

– Introdução ao Governo Eletrônico
– eGov: Categoria e Maturidade
– Plataformas eGov

• Aula 2: Projeto e desenvolvimento de Plataformas eGov
– Cases
– Abordagens
– Perspectivas de pesquisa em eGov

• Aula 3: Governo Aberto e eGov 2.0
– Governo Aberto
– Open Data
– Linked Data
– eGov e a Web 2.0
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Plataformas de eGov
• Uma plataforma eGOV é base para que o setor 

público forneça aos cidadãos, as empresas e outras 
autoridades públicas, a informação e serviços 
públicos estruturados em torno dos eventos de vida 
de indivíduos ou organizações. 

• Uma plataforma e-Gov caracteriza-se por servir de 
base para o aumento da eficácia, eficiência e 
qualidade dos serviços público. 

Plataformas de eGov

Uma plataforma eGov consiste em uma visão 
integrada de informações e serviços que 

permitem a interoperabilidade com 
diferentes iniciativas, gerando informações 

confiáveis e completas para diferentes atores. 
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Plataforma eGov
• A Plataforma eGov pode ser dividida em duas 

áreas: o portal e a arquitetura de rede. A 
arquitetura de rede descreve um ambiente de 
criação de serviços e repositório além de um 
ambiente de execução desses serviços 
eletrônicos. 

Fonte: 
An Integrated Platform for Realising Online One-Stop Government 
(eGOV)

Interoperabilidade
A importância da interoperabilidade de aplicações ganhou impulso com a iniciativa do consórcio norte-americano National Industrial Information Infrastructure Protocols Consortium (NIIP, 1996). 

Interoperabilidade pode ser definida como “a interconexão efetiva de 
dois ou mais sistemas diferentes de computadores, bancos de dados e redes, de forma a prover o intercâmbio de dados e/ou a computação distribuída” (OFFICE OF SCIENCE, 1994).

No Brasil, o e-PING – Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – define um conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) no governo federal, estabelecendo as condições de interação com os demais Poderes e esferas de governo e com a sociedade em geral.
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Dimensões da Interoperabilidade

http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/guia-de-interoperabilidade-cartilha-tecnica

Importante!
É fundamental que um Portal tenha 

características de Interoperabilidade. Para 
isso, sua arquitetura deve ser baseada em 

serviços eletrônicos e não somente softwares 
tradicionais.
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Arquitetura Lógica para Projetos eGov

Pacheco, Kern (2003)

Metodologia Stela para Plataformas e-gov
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1. Identificação da visão, missão, 
comunidades afetas e macro requisitos 
do projeto;

2. Estruturação do plano do projeto;

3. Identificação de outras iniciativas 
públicas ou privadas relacionadas;

4. Criação e acompanhamento das 
comunidades que definirão os padrões, 
os requisitos e a governança do projeto;

5. Criação da arquitetura da informação, 
articulação das fontes de informação, 
constituição dos serviços e do projeto de 
interoperabilidade;

6. Acompanhamento dos indicadores de 
webometria e gestão da fase operação.

Pacheco, Kern  (2003)

Metodologia Stela para Plataformas e-gov

E-gov: Fundamentos
Conhecimento
Especializado

Específico

Generalista Automatizado� Informações institucionais

� Serviços simples e 
amplamente utilizados

� Transações rudimentares

� Serviços especializados repetitivos

� Serviços com políticas bem-
definidas

� Julgamento humano

� Tomada de decisão específica

� Expertise profissional

� Imbutir conhecimento nos
sistemas

� Informação

� Auto-atendimento

� FAQs

� Gestão de fluxos de trabalho

� Comércio eletrônico

� Colaboração
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Triagem de Serviços

Volume

Regra 80:20

Complexidade

Alto

Alto

Pot Hole 
Repair

X

Corporate Tax 
Compliance

X

New Deck 
Permit

X

New Housing 
Permits

X

Burglary
Investigation

X
New Business 

Permits

X

Water Bills

X

New Development 
Permits

X
Arson

Investigation

X

Conhecimento
Especializado

Específico

AutomatizadoGeneralista

Baixo

Priorização dos serviços

• Determinação das prioridades
– Macro: decisão política/estratégica
– Micro: emergencial vs. rotineira

• Usar tecnologia para:
– Disseminar infomações integradas
– Possibilitar o auto-atendimento
– Automatizar funções simples e repetitivas
– Apoiar os colaboradores na resolução de 80% 

das necessidades (regra 80:20)
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AutomatizadoGeneralista
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Pacheco, Kern (2003)

1. Constituição do Portal e suporte 
aos usuários;

2. Indução e gestão de comunidades 
temáticas;

3. Constituição, ampliação e 
integração de fontes de 
informação;

4. Constituição dos instrumentos de 
engenharia e gestão do 
conhecimento;

5. Criação e integração de novos 
serviços.

Metodologia Stela e-gov

Diretório de Conhecimentos sobre Vigilância Sanitária

Portal Institucional para 
identificação e localização das 

competências em Vigilância 
Sanitária do País e apresentação 

de indicadores para 
aprendizagem organizacional na 

ANVISA (ex: hiato de 
competências x programação de 

capacitação) 

http://dcvisa.anvisa.gov.br
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Arquitetura Lógica para Projetos eGov

Portal Inovação
(Ministério de Ciência e Tecnologia – MCT  e Centro 
de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE)
www.portalinovacao.info ou www.portalinovacao.mct.gov.br

Portal e-gov para apoiar a interação entre 
a Universidade e as Empresas, através da 
disponibilização das informações sobre as 
ofertas de conhecimento dos especialistas 

e as demandas por conhecimento 
registradas pelas empresas

• Somos a instituição responsável pelo desenvolvimento do instrumento que será 
utilizado para aproximar Universidades e Empresas na busca por inovação no país.
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Portal SINAES

� Estabelecer as bases de uma plataforma eGov para gestão do conhecimento
na Educação Superior, articulada com informações tanto de IES como do
sistema público de Ciência, Tecnologia e Inovação.

©

Arquitetura eGov do Portal SINAES

PERFIL IES

Objetivos do Portal SINAES – SÍNTESE

CURSOS LS

AVALIADORES ES

DOCENTES ES

Int
ero
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rab

ilid
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e

Estabelecer
Plataforma

eGov
para SINAES

Tr
an

sfe
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Kn

ow
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ow

Macroeconomic and
regulatory context

Education and
tra ining system

C
lu

s
te

rs
 o

f
in

d
u

st
rie

s

G lobal
innovation networks

R
e

gi
on

al
in

no
va

tio
n 

sy
s

te
m

s

National innovation
system

Communication
infrast ructures

Factor market
conditions

Product market
conditions

COUNTRY PERFORMANCE
Growth, jobs, competitiveness

National innovation capacity

Knowledge generation, diffusion & use

Supporting
institutions

Science
system

Other
research
bodies

Firm’s
capabili ties
& networks

Contemplar serviços para todos os atores interessados na 
Educação Superior

Conceber a plataforma em articulação 
com as demais fontes de informação e 

serviços do sistema nacional de ES e de 
CT&I

OCDE, National Innovation System
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Arquitetura lógica do Portal SINAES

Aplicações da arquitetura e-gov 

Camada 1: Unidades de Informação

Projeto e-gov Camada de Unidades de Informação

Plataforma Lattes Curriculo-vitae (pesquisador), Grupo de Pesquisa, Instituição, Projeto em C&T (Fomento)

Portal Inovação 
Empresa, Especialista, Grupo de P&D, ICTI*, Agente de 
Inovação, Ofertas, Demandas, Propostas/Respostas e Administrador do Portal

DCVISA Especialista, Pesquisador, Redes e Instituição

Exemplos de unidades de informação de cada plataforma 



16/10/2012

12

Plataforma Lattes
UNIDADES DE INFORMAÇÃO

Portal Inovação
UNIDADES DE INFORMAÇÃO
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SINAES: Visão Esquemática das Informações

Interoperabilidade
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Aplicações da arquitetura e-gov 

Camada 2 - Sistemas de Informação

Projeto e-gov Camada de Sistemas de Informação

Plataforma Lattes Sistemas on-line/off-line de Currículos (CVLattes), Grupos (DGP), 
Projetos (Formulário Único), Instituições (Diretório de Instituições) 

Portal Inovação Ambientes Web de gestão de informações da Empresa, do 
Especialista, da ICTI*, do Agente de Inovação e do Administrador 

DCVISA Ambientes Web de gestão de informações de Especialistas, 
Peesquisadores, Comunidades e Instituições

Exemplos de instrumentos de captura da informação de cada plataforma 

Camada 2 - Sistemas 
de Informação –
ex: Portal Inovação

Motivação: Atores de inovação têm 
em seu Ambiente o conjunto de 
recursos para cooperação 
tecnológica e informações, 
indicadores e sistemas de 
conhecimento especificamente 
projetados para seu perfil de 
atuação no sistema de inovação

Aplicações da arquitetura e-gov 
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Portal SINAES

Camada 3 - Serviços do Portal

Projeto e-gov Camada Portais e Serviços Web

Plataforma Lattes Buscas por currículos, e grupos. Sites “Lattes Egressos”, Indicadores 
de C&T, Plano Tabular de Grupos de P&D 

Portal Inovação Cartogramas, Indicadores estratégicos, buscas por competências, por 
ofertas e por demandas. 

DCVISA Instrumentos de conhecimento para a avaliação, indicadores sobre a 
competências e buscas

Alguns portais e serviços oferecidos para divulgação e disseminação nas 3 plataformas 

Aplicações da arquitetura e-gov 
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DCVISA: Buscas
• Quem são os especialistas em cosméticos e onde 

atuam? 
• Quais são as comunidades que tratam sobre 

resíduos sólidos em Joinville? Que práticas estão 
sendo descritas nestas comunidades?

• Qual é o perfil dos especialistas em hemoderivados
no Norte de Santa Catarina?

• Quem devo convidar para participar de uma 
comunidade sobre farmacovigilância?

DCVISA: Busca por Competências
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DCVISA: Informações Estratégicas

• Estratégia para 
promover o 
compartilhamento, a 
disseminação e a 
criação do 
conhecimento.

• As informações 
registradas são 
utilizadas para apoiar 
todos os sistemas de 
conhecimento do 
DCVISA.

• O sistema recomenda 
as pessoas que 
possuem perfil de 
competência 
aderente à missão da 
comunidade.

DCVISA: Comunidades em Vigilância Sanitária
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Comunidades de 
prática e ferramentas 
de colaboração

• Quais são as práticas 
correntes em gestão de 
resíduos tóxicos?
• Qual a tendência da 
pesquisa na área de 
biocombustíveis?
• Quais as novas práticas 
em gestão ambiental?

Portal Inovação

Buscas
• Quem são os especialistas 
em energia renovável?
• Qual é o perfil das 
competências dos 
colaboradores da 
Petrobras?
• Quais são as demandas na 
indústria farmacêutica?
• Onde atuam os 
especialistas em engenharia 
térmica?

Expertise Location no Portal Inovação
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Indicadores, relatórios 
estratégicos e 
dashboards
• Como estão distribuídas 
as competências em 
aerodinâmica no País?
• Qual o perfil das 
demandas e das ofertas no 
setor têxtil em SC?
• Qual é o perfil dos 
especialistas em GSM e
VOIP no Sul do Brasil?

Portal Inovação

O Portal SINAES e seus instrumentos de conhecimento
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Cartograma SINAES: Cursos em Santa Catarina

Indicadores Gerais
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Indicadores Gerais: IES

Indicadores Gerais: Total de IES no Sul
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Indicadores Gerais: Perfil dos Docentes

Perfil dos Docentes
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Perfil dos Docentes

Perfil dos Docentes
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Perfil dos Docentes

Perfil dos Docentes
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Perfil dos Docentes

Perfil dos Docentes
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Camada 4 - Agentes e Sistemas de Conhecimento

Projeto e-gov Camada Agentes e Sistemas de Conhecimento

Plataforma Lattes Geração automática de perfil curricular analítico, redes de 
egressos, redes de Grupos de P&D 

Portal Inovação 
Geração automática de résumé, redes sociais de co-autoria e co-
participação em projeto e recurso de geração de recortes temáticos 
em inovação (ex: Portal PMEs Inovadoras, Portal BBICE) 

Portal SINAES Sistema BASIS de seleção de avaliadores, resume docente. Busca 
interativa de docentes por tema refinada com co-ocorrências 

Exemplos de sistemas de conhecimento nas 3 plataformas 

Aplicações da arquitetura e-gov

DCVISA: Redes Sociais
• Quem são as pessoas mais influentes em 

hemoderivados no Brasil?
• Qual é a rede de cooperação de um determinado 

profissional?
• Como interagem as instituições do Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária?
• Quem é quem e como se relacionam os profissionais 

em cosméticos?
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DCVISA: Redes Sociais

Perspectivas 2007 – Exemplo
Gestão Estratégica de Conhecimento
Gestão de currículos – ISKMM e Knowledge Mapping
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Mapas do conhecimento e 
prospecção de redes
• Onde estão atuando os meus 
ex-colaboradores? Onde atuaram 
os meus colaboradores atuais?
• Qual é a rede de 
pesquisadores, instituições e 
projetos no contexto da energia 
renovável?
• Em que áreas devo concentrar 
meus recursos em P&D?
• Quais os hiatos de 
competência na minha 
organização?

Portal Inovação

Geração de textos
• Estratificação de 
informações sobre 
unidades do interesse dos 
atores do Portal. 
Exemplos: perfil do 
especialista, perfil da 
empresa, perfil da oferta, 
etc.
• Geração de textos 
conclusivos a partir das 
fontes de dados para 
facilitar a identificação de 
oportunidades
• Explicitação da 
informação veiculada 
pelos outros instrumentos 
da ISEKP

Você sabia? 

� Que especialistas de sua área de conhecimento têm 
buscado cooperação em nanotecnologia?

� Que seu perfil de competências está entre os mais 
procurados por empresas do setor têxtil?

� Que há editais de financiamento em curso cuja
demanda é compatível com as suas ofertas?

� ...

Portal Inovação
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Mapas de Conhecimento

Perspectivas – Mapas de Conhecimento
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Definição do Projeto

Business Model Generation A Handbook for Visionaries,
Game Changers, and Challengers.
Alexander Osterwalder and Yves Pigneur.
John Wiley & Sons, 2010
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Business Model Generation - Canvas

Business Model Generation - Canvas



16/10/2012

32

Business Model Generation - Canvas

Exemplo - iPad
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1 - Segmentação de Clientes

• Diferenciar os grupos de clientes se:
– Suas necessidades requerem e justificam ofertas 

distintas
– São atingidos através de canais de distribuição 

diferenciados
– Requerem tipos de relacionamento específicos
– Propiciam retorno diferenciado

1 - Segmentação de Clientes
• Tipos:

– Mercado de massa: grande grupo de pessoas com necessidades 
semelhantes – redes de eletrodomésticos

– Nicho: segmentos específicos de clientes – fabricantes de peças
– Segmentado: utilização de características para diferenciar 

grupos de clientes - bancos e carteiras de clientes
– Diversificado: atendimento de clientes em mercados diferentes 

– Amazon e a oferta de sua infraestrutura para empresa
– Mercado multi-níveis e multi-plataformas: atendimento de 

grupos diferentes de clientes a partir de serviços 
complementares em um único negócio – operadoras de cartão e 
o atendimento de lojas e clientes destas lojas



16/10/2012

34

1 - Segmentação de Clientes

• Perguntas básicas:
– Para quem vamos criar valor?
– Quem são os clientes mais importantes para o nosso 

negócio?

2 – Proposição de Valor

• Perguntas Básicas:
– Que valor nós entregamos para o nosso cliente?
– Qual dos problemas do nosso cliente vamos resolver?
– Que necessidades vamos atender?
– Que pacotes de serviços e produtos vamos ofertar para 

cada segmento de clientes?
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2 – Proposição de Valor

• Tipos:
– Inovação: necessidades que o cliente não sabia que tinha –

celular, fundos de investimentos sustentáveis.
– Performance: oferecer maior rapidez – computadores
– Customização: configuração de produtos e serviços para 

grupos específicos de pessoas
– Realizar o trabalho: proposta simples que visa atender a 

uma expectativa – Rolls-Royce

2 – Proposição de Valor
• Tipos:

– Design: design superior e atraente – moda e eletrônicos
– Marca/status: desenvolver significado – Rolex, Grunge, ...
– Preço: menor preço – Ryanair, Easyjet, Tata, serviços de 

telefonia
– Redução de custo  - Salesforce
– Redução de risco: dispositivos de controle do risco – carros 

usados com garantia
– Garantia de acesso: inclusão de grupos em uma proposta 

de serviço – Netjet
– Conveniência/usabilidade: iPhone e iTunes
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3 – Canais de Distribuição
• Comunicação, Distribuição e Vendas
• Perguntas Básicas:

– Que canais atingem nossos clientes?
– Como nós atingimos eles hoje?
– Como os canais se integram?
– Qual funciona melhor?
– Qual tem o melhor custo X benefício?
– Como os canais se integram a rotina dos clientes?

3 – Canais de Distribuição
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4 – Relacionamento com o Cliente
• Aquisição e Retenção de Clientes; Incremento de vendas
• Perguntas Básicas:

– Que tipo de relacionamento nosso cliente espera que nós 
desenvolvamos com ele?

– Quais destes nós estabelecemos?
– Qual o custo?
– Como ele se integra ao resto do modelo de negócios?

5 – Fluxo de Receitas
• Qual o retorno esperado?
• Perguntas Básicas para a Iniciativa Privada:

– Que valor os clientes estão dispostos a pagar?
– Quanto eles pagam atualmente? Como eles pagam?
– Como eles preferem pagar?
– Quanto cada fluxo de receita contribui para a receita geral?

• Algumas possibilidades para a Administração Pública:
– Redução de custos
– Elevação do nível de satisfação
– Retorno político
– Apropriação do conhecimento coletivo
– Fortalecimento da imagem
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5 – Fluxo de Receitas
• Tipos:

– Venda do produto: 
– Pagamento por uso: preço pago pelo uso – hotéis, telefonia.
– Assinatura: pagamento pelo acesso contínuo de um serviço –

academia, jogos, revistas
– Aluguel/Empréstimo/Leasing: acesso temporário e exclusivo a um 

produto – Locadoras
– Licenciamento: uso de propriedade intelectual alheia mediante valor –

Empresas de tecnologia e indústria fonográfica
– Intermediação – operadoras de cartão, sites de vendas, corretores
– Propaganda – maioria dos sites na Web

PLANNING AND DESIGN

• Modelos de Licença
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5 – Fluxo de Receitas

6 – Recursos Críticos

• Perguntas Básicas:
– Quais os recursos chave a nossa proposição de valor / 

Canais de Distribuição / Estratégia de Relacionamento / 
Fluxos de Receita exigem?
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6 – Recursos Críticos

• Tipos:
– Físicos: equipamentos, veículos, instalações, sistemas, 

entre outros.
– Intelectuais: marcas, conhecimento, patentes e copyrights. 

Empresas de software, Nike, Sony, ...
– Humanos: alguns segmentos são mais dependentes do 

conhecimento, como Tecnologia e Fármacos.
– Financeiros: alguns negócios demandam garantias e 

disponibilidade de caixa. Ericsson.

7 – Atividades Críticas

• Perguntas básicas:
– Quais são as atividades que a nossa proposta de valor 

/canais / estratégia de relacionamento / fluxos de receita 
exigem? 
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7 – Atividades Críticas

• Tipos:
– Produção: design, fabricação e entrega
– Resolução de problemas: consultoria, hospitais e indústria 

do serviço
– Plataforma/rede: base da sustentação de um portfólio de 

serviços/produtos. eBay, Visa, Microsoft

8 – Parcerias

• Perguntas básicas:
– Quem são os nossos parceiros?
– Quem são os nossos fornecedores?
– Que recursos críticos estamos adquirindo de nossos 

parceiros?
– Quais atividades-chave nossos parceiros desenvolvem?
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8 – Parcerias

• Tipos:
– Otimização e economia de escala: otimização de alocação 

de recursos e atividades, difícil a auto-suficiência.
– Redução de risco: combinação de competição / parceria. 

Blu-ray.
– Aquisição de recursos e atividades específicas: viabilidade 

econômica e rapidez – fabricantes de computadores e 
celulares

9 – Custos

• Perguntas básicas:
– Quais são os custos mais importantes?
– Quais recursos são mais caros?
– Que atividades são mais caras?
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9 - Custos
• Tipos:

– Cost-driven: mimização do custo e máxima eficiência –
Ryanair e EasyJet

– Value-drive:  foco no valor – serviços premium, no luxo e 
na sofisticação – hotéis

• Características:
– Custos fixos: salários, aluguel.
– Custos variáveis: dependem do volume.
– Economia de escala: volume do negócio pode reduzir custo
– Economia de escopo: estrutura que pode ser aplicada para 

diferentes linhas de negócio.



16/10/2012

44

• A nossa proposta de valor resolve problemas reais? Como ele gostaria de 
ser alcançado e servido? 
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Exercício
• Estabeleça o Canvas para a proposta de 

plataforma eGov da sua equipe.


