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1. Abordagem metodológica e cronológica

Estrutura básica do trabalho para o funcionamento (INECO + EPL) 

 5 fases mais uma fase transversal de atividades de participação (workshops e seminários)

 12 etapas distribuídas nas 5 fases

 19 produtos: alguns dos produtos contêm vários relatórios; alguns produtos implicam 

mais de uma entrega 

 11 atividades de participação, transferência e geração de conhecimento

 6 workshops internos

 3 seminários internos

 2 seminários externos
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1. Abordagem metodológica e cronológica
PLANO DE TRABALHO DA FASE 1

Fase 1: Concepção do sistema de informações

Etapa 1: Modelagem das Informações

Etapa 2: Modelagem da Arquitetura de 
Informação do Sistema

Etapa 3: Modelagem do Banco de Dados

Fontes e 
informações

Taxonomia e 
conteúdos

Comunicação 
com parceiros

Organização das 
informações

Arquitetura 
tecnológica

Modelo de 
dados

Transformação 
de dados
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1. Abordagem metodológica e cronológica
PLANO DE TRABALHO DEPOIS DA FASE 1

Fase 2: Acompanhamento do desenvolvimento 
e da implantação do Sistema de Informações

Fase 3: Concepção dos serviços de transferência 
de dados

Fase 4: Implantação de um portal informacional 

Fase 5: Implantação de um painel de 
indicadores
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1. Abordagem metodológica e cronológica
CRONOGRAMA DA FASE 1
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Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

FASE 2

FASE 4

SM
 1

W
S 

1

W
S 

2

W
S 

3

Reuniões individuais com os 
principais parceiros para solicitar 

dados e ouvir suas sugestões 
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ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO, TRANSFERÊNCIA E GERAÇÃO DE CONHECIMENTO

 Instrumentos para a participação, transferência e geração de conhecimento

 Workshops internos: sessões de trabalho técnico intensas entre as equipes técnicas. 

Especialistas de INECO que participam na tarefa trocarão ideias, lições apreendidas, dicas-

truques, precauções, erros a evitar... Com os especialistas da EPL. Normalmente previas à 

atividade ou fase. Caráter informal 

 Seminários internos: Participação de equipes técnicas e gerenciais, objetivo de seguimento de 

avanços e resultados, enfoques gerais 

 Seminários externos: Participação de equipes técnicas e gerenciais externas. Não versaram sob 

o Observatório, mas sob aspectos da realidade do transporte e a logística do Brasil e do mundo, 

evidenciando que o ONTL serve para o setor do transporte e a logística em Brasil.
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DETALHE PRELIMINAR DOS WORKSHOPS E SEMINÁRIOS INTERNOS DOS PRIMEIROS SEIS MESES

 Seminário interno 1: primeiro dia

 Título: A experiência espanhola em Observatório de Transporte e o enfoque definido para o Brasil

 Data: 26 de outubro

 Palestrantes espanhóis: Javier Anibarro, Emilio Miralles e Fernando Cámara

 Participantes: Níveis técnicos e gerenciais da EPL. 

 Seminário interno 1: segundo dia

 Título: A experiência espanhola em Observatório de Transporte e o enfoque definido para o Brasil

 Data: 27 de outubro

 Palestrantes espanhóis: Javier Anibarro, Emilio Miralles e Fernando Cámara

 Participantes: Os responsáveis da EPL e representantes dos possíveis parceiros 

 Workshop 1

 Título: Experiência espanhola e enfoque brasileiro em parcerias e relações institucionais

 Datas estimativas : 16 e 17 de novembro 

 Participantes: Níveis técnicos de EPL em negocio. Sugestão: abrir a níveis gerenciais que devam entrar em 
contato com os parceiros
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DETALHE PRELIMINAR DOS WORKSHOPS E SEMINÁRIOS INTERNOS DOS PRIMEIROS SEIS MESES

 Workshop 2

 Título: Experiência espanhola e enfoque brasileiro em fontes, formatos e procedimentos

 Datas estimativas : 12 e 13 de dezembro

 Participantes: Níveis técnicos de EPL de TI. Possível convocatória de outros técnicos dos parceiros

 Workshop 3

 Título: Experiência espanhola e enfoque brasileiro para no modelo de dados e no desenho, gestão e evolução 
dos processos, produtos e estrutura

 Datas estimativas: 20 e 21 de fevereiro

 Participantes: Níveis técnicos de EPL de TI. Possível convocatória de outros técnicos dos parceiros

 Workshop 4

 Título: Experiência espanhola e enfoque brasileiro no relativo ao Portal Informacional

 Datas estimativas : 13 e 14 de março

 Participantes: Níveis técnicos de EPL de TI. Possível convocatória de outros técnicos dos parceiros

Datas e palestrantes estimados, sujeitos a disponibilidade e possíveis novas incorporações

Sempre em acordo com a EPL



2. Estratégia de comunicação e 
acompanhamento

11



2. Estratégia de comunicação e acompanhamento
COMUNICAÇÃO
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Gerências dos 
parceiros

Técnicos dos 
parceiros

Técnicos 
Sistemas  TI 

parceiros

GEPDL
Gerência do 
ONTL - EPL

CONIL
Coordenação do 

ONTL - EPL

Técnicos 
Sistemas TI EPL

Gerências da EPL 
com relação 

ONTL

Especialista 
INECO em 

Brasília

Gerência 
INECO

Técnicos INECO

Técnicos 
Sistemas  TI 

INECO

Muitas relações (técnicas, sistemas, institucionais....)                    fluxo principal de comunicação  
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ACOMPANHAMENTO
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Plano de Gerenciamento

Plano de Trabalho em cada Fase

Reuniões de Acompanhamento

Relatório de Acompanhamento

Os objetivos e todas as 
tarefas são estabelecidos 

com suas datas

Reuniões EPL-INECO 
discutindo o progresso do 

trabalho 

Registrar os avanços do 
projeto, gargalos, riscos e 

possíveis mudanças no 
plano de trabalho  



Questões e duvidas



Obrigado

www.ineco.com


