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APLICAÇÃO DE TICs NO GOVERNO: DESAFIOS 

30% 
Insucesso  

total em e-gov 

50-60% 

Insucesso  
parcial em e-gov 

Uso efetivo 
 pelo cidadão  

no Brasil 

Gastos estimados em TICs  
pelos Governos (2000 – 2010) 

US$ 3 trilhões Fatores: 
 

• Alinhamento entre o 
projeto e as 
necessidades/realidade. 

• Engajamento dos atores 
• Gestão ineficaz 
• Fatores tecnológicos. 

 

World Bank. 2016. World 
Development Report 2016: Digital 
Dividends. p. 165. Washington, DC: 
World Bank 

Projetos Financiados pelo  
Banco Mundial nos Países em  

Desenvolvimento 



NOSSA ABORDAGEM ... 

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. 



Engenharia do 
conhecimento 

Contexto 
organizacional 

Processos 
intensivos em 
conhecimento 

Modelos de 
conhecimento 

Sistemas de 
conhecimento 

Alinhamento 
da TI 

Plano de 
Intervenções 

(GC, 
Plataformas, 

etc.) 

Fonte : Sell e Pacheco (2014) 

 
 

 

Contribuições da Engenharia do Conhecimento em e-Gov 



Case Escola Nacional de  
Gestão Agropecuária - ENAGRO 

ENAGRO 

Capacitação 

Modelo UCR 

PPP 

Cursos 

Gestão por 
Competências 

Gestão do 
Conhecimento 

Diagnóstico 

Planejamento 

Observatório 

Expertise       Conteúdos       Colaboração 



Direcionadores: Desafios e 

Oportunidades no MAPA 

Perda de Conhecimento 
 

- Turnover e aposentadorias - conhecimento não é preservado 

- Complexidade e especificidade dos conhecimentos 

- Pessoas qualificadas não reconhecidas 

- Risco ao atingimento dos objetivos e metas 

 



Direcionadores: Desafios e 

Oportunidades no MAPA 

Perda de Produtividade e Qualidade 

- Dificuldade em localizar informações e expertise 

- Reinvenção da roda 

- Dificuldade na identificação das capacidades e da ociosidade 



Análise do Contexto e Mapeamento do 
Conhecimento 

 



Análise do Contexto e Mapeamento do 
Conhecimento 

 



Objetivos do Observatório 
da ENAGRO 

✓ Facilitar a identificação e a localização da expertise e dos 
conhecimentos no MAPA e a mobilização de competências nacionais 
e internacionais. 

✓ Sistematizar a produção da informação e conhecimento sem afetar a 

dinâmica do trabalho e contribuindo para sua maior eficiência e 

eficácia. 

✓ Direcionar  as ações de criação, compartilhamento, aquisição, 

organização e disseminação de conhecimento. 

✓ Identificar os conhecimentos críticos e comunicar os riscos, as 

oportunidades e os possíveis impactos a estratégia da ENAGRO e 

do MAPA. 



Observatório do Conhecimento 
Integrar dados 
internos e  
externos sobre os  
servidores e 
especialistas em 
temáticas 
estratégicas  

Possibilitar o 
compartilhamento 
de conhecimentos 
e a mobilização de 
servidores e outros 
atores em missões 
estratégicas 

Prover buscas e indicadores 
para responder às perguntas:  
• quem conhece o quê 
• que conhecimentos 

críticos estão ameaçados 

Organizar a 
expertise e os 
conteúdos em 
torno de uma 
taxonomia 

• Possibilitar o registro e 
atualização das 
especialidades, 
atividades e interesses 

• Organizar conteúdos 



Taxonomia 

 Exemplos de categorias gerais para assuntos: 

 Agricultura 

 Pecuária 

 Corte 

 Leite 

 Lã 

 ... 

 Abastecimento 

 ... 

 Exemplos de categorias gerais para funções e atividades: 

 Autorizações 

 Crédito 

 Inspeção  

 Inspeção animal 

 Inspeção vegetal) 

 ... 

 



Conecta - Ambientes 

 



Ambientes do Observatório 



Localizando competências 

Acesso rápido a 
pessoas e conteúdos, 
a partir da 
combinação de  
diversos filtros de 
busca 
 



Analisando o perfil do 
conhecimento dos colaboradores 

As informações dos 
colaboradores podem 
ser apresentadas 
individualmente ou 
em grupo, revelando 
o perfil dos 
conhecimentos na 
organização 
 



Analisando a evolução do 
conhecimento dos colaboradores 

A perspectiva 
evolutiva do 
conhecimento de 
um indivíduo ou do 
grupo de 
colaboradores 
revela quão 
aderente está o 
capital humano às 
demandas 
cotidianas e ao 
posicionamento 
estratégico da 
organização junto 
ao mercado 



Analisando o perfil dos 
conhecimentos e os riscos 

Indicadores para análise do 
perfil do capital humano, 
incluindo a disponibilidade 
do conhecimento estratégico 
e as áreas do negócio 
ameaçadas  



Recomendações 

O serviço de recomendações 
permite, a partir de uma 
determinada demanda, sugerir 
pessoas e conteúdos 
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