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1. Introdução. Conceituação das relações com os parceiros e colaboradores.

2. Por que colaborar? Racionalidade e interesse da colaboração.

3. Com quem colaborar? Seleção e hierarquização dos parceiros e colaboradores.

4. Como colaborar? Procedimentos de comunicação e coleta de dados e informações.

5. Estado atual das parcerias e colaborações e perspectivas futuras.

Agenda 
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Introdução. Conceituação das relações com os parceiros e colaboradores

 Para o desenvolvimento do Observatório Nacional de Transporte e Logística é conveniente, e até mesmo necessário, estabelecer parcerias para

obter os dados e as informações necessárias junto às fontes mais representativas.

 Segundo a importância e quantidade dos dados fornecidos pela fonte para o ONTL, bem como das características institucionais da

Agência ou Instituição que constitui a fonte de informação, propõe-se estabelecer diferentes tipos de relacionamentos entre a EPL e os

parceiros e colaboradores do ONTL.

 A relação proveitosa com os parceiros e colaboradores do ONTL deverá ser baseada no benefício mútuo: eles fornecem dados e

informações ao ONTL, mas se beneficiam por sua vez das informações fornecidas pelo Observatório.

 Para garantir uma comunicação eficaz de dados e informações para o ONTL, devem ser estabelecidos canais diretos de comunicação

com os parceiros e colaboradores.

 Os compromissos mútuos das partes, do ONTL e dos parceiros e colaboradores, devem ser definidos em acordos de cooperação, se

necessário.
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Por que colaborar? Racionalidade e interesse da colaboração

Enquadramento da relação com os parceiros e colaboradores

Interesse público da relação com parceiros e colaboradores
A relação da EPL com os parceiros e colaboradores que fornecem dados e informações para o ONTL produz um benefício para o 

interesse público no qual todas as entidades públicas devem participar como dever geral. 

Interesse mútuo da cooperação com a EPL para o desenvolvimento do ONTL
A visão global de transporte e logística do ONTL beneficia os parceiros em sua própria atividade

O ONTL contribui para dar visibilidade e utilidade às informações e dados produzidos

O ONTL constitui um ponto de encontro para informações de várias fontes de transporte e logística. 

Dever de compartilhar informações entre entidades públicas federais
Decreto nº 8.780/2016 sobre o compartilhamento de bases de dados na administração pública federal

Portaria nº 58/2016 da Secretaria de Tecnologia de Informação sobre procedimentos complementares para o 

compartilhamento de bases de dados oficiais. 

Acordos de Cooperação Técnica para intercâmbio e compartilhamento de dados 
A base jurídica da relação entre a EPL e os parceiros se estabelece por meio de Acordos de Cooperação Técnica visando o 

intercâmbio e compartilhamento de informações e dados para o ONTL.
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Com quem colaborar? Seleção e hierarquização de parceiros e colaboradores

Critérios de seleção de parceiros e colaboradores

A seleção de parceiros e colaboradores para o ONTL foi realizada com base em critérios institucionais e nas

informações e dados a serem obtidos, e foi submetida à aprovação da EPL

Critérios de caráter institucional
• Instituições ou Agências diretamente relacionadas com o transporte e a logística

• Existência de Acordos de Colaboração Técnica já assinados com a EPL

• Existência de uma relação com a Instituição para o fornecimento de dados e informações.

Critérios relativos aos dados e informações a serem fornecidos
• Volume e quantidade dos dados e informações a serem fornecidos

• Relevância para o transporte e a logística dos dados e informações

• Acessibilidade aos dados e informações, disponibilidade da informação com a periodicidade e

especificações requeridas pelo ONTL e viabilidade do processo de coleta.
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Com quem colaborar? Seleção e hierarquização de parceiros e colaboradores

Tabela de aplicação dos critérios para 

seleção e hierarquização de parceiros e 

colaboradores

 Critérios de caráter institucional

 Critérios relativos aos dados e 

informações 

Fonte: Relatório com as fontes de dados, indicadores

e informações mais representativas. Produto 6.1.1.d-1
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Com quem colaborar? Seleção e hierarquização de parceiros e colaboradores

Tabela de aplicação dos critérios 

relativos ao número e formato 

(compatível ou não compatível) dos 

dados disponíveis.

Fonte: Relatório com as fontes de dados, indicadores

e informações mais representativas. Produto 6.1.1.d-1
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Com quem colaborar? Seleção e hierarquização de parceiros e colaboradores

Hierarquização de parceiros e colaboradores

Aplicando os critérios institucionais e técnicos descritos acima foram identificadas as fontes mais

representativas e definiram-se quatro níveis de parceiros ou colaboradores

Parceria Estratégica com o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil

Parceiros mais representativos pelo volume e relevância das informações e dados

Colaboradores quando o volume de dados e informações e a sua relavança é menor

Produtores de dados e informações públicas e abertas ou acessíveis pela EPL

A definição desses níveis de colaboração e das instituições integradas em cada nível foi apresentada nos

relatórios e workshops correspondentes e finalmente submetida à aprovação da EPL
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Com quem colaborar? Seleção e hierarquização de parceiros e colaboradores

Dentre os órgãos de governo da administração federal, o MTPA

é o parceiro estratégico para a obtenção de dados e

informações necessárias para o desenvolvimento do ONTL

pelos seguintes motivos:

• O MTPA é, por intermédio das diferentes Secretarias, o órgão

responsável pela formulação e execução da política de transporte

do país;

• O MTPA conta com o Banco de Informações de Transportes – BIT

como sistema atualizado de informações das diversas

modalidades de transporte;

• Estão vinculados ao MTPA um grande número de instituições com

competências nos diferentes modos de transporte, que são

parceiros representativos para consecução do ONTL ;

Parceria Estratégica com o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA)
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Com quem colaborar? Seleção e hierarquização de parceiros e colaboradores

Portanto, ONTL e BIT são duas ferramentas que se

complementam;

Orientadas a fomentar e subsidiar o planejamento de

logística e transporte, respectivamente;

Objetivo comum a ser desenvolvido:

Disponibilizar ao Governo, às instituições públicas e privadas, à
sociedade e aos cidadãos em geral, um sistema atualizado e
consolidado de informações do setor de transporte e logística para
facilitar o acesso a informação bem como para difundir uma visão
sistêmica e integrada do setor.

Parceria Estratégica com o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA)
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Parceiros mais representativos

Fontes de dados mais representativas para o volume quantitativamente importante de dados e informações e de relevância

para o ONTL.

 Relação bidirecional: os parceiros devem ser beneficiários do ONTL.

 Acordos de cooperação.

Com quem colaborar? Seleção e hierarquização de parceiros e colaboradores
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Colaboradores do ONTL

Fontes de dados e informações de grande importância para o ONTL, mas com relação menos intensa.

 Relação direta, protocolo de comunicação, mas não é necessário um acordo de cooperação oficial com esses

colaboradores.

Com quem colaborar? Seleção e hierarquização de parceiros e colaboradores



Conclusão da Fase 1 do Projeto EPL/INECO e Apresentação da Concepção do Sistema de Informações

OBSERVATÓRIO NACIONAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA

17

Produtores de dados e informações públicas e abertas ou acessíveis pela EPL
Instituições com dados públicos, abertos ou acessíveis pela EPL, que podem ser coletados sem participação ativa dos

produtores das informações.

 Comunicação será reduzida

 Não é necessária uma parceria formal.

Com quem colaborar? Seleção e hierarquização de parceiros e colaboradores
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PARCERIOS

ANAC     ANP

ANTAQ    ANTT

CONAB   DNIT

INFRAERO

COLABORADORES

ABCR DATASUS DECEA DMM DNPM DPC IMEA 

LOGUM MMA SEC.NAC.PORTOS SIARMA e 

SIFRECA (ESALQ-LOG) TRANSPETRO

PRODUTORES DE DADOS PÚBLICOS OU ACESSIVEIS

ABAG    ABEAR   ABIFER  ANFAVEA    BCB    CENIPA     

DENATRAN     DPRF     EMBRAER     EPE     IBGE    

M.FAZENDA/SIAFI    M.CIDADES MCTIC MDIC NTC & 

Logística

1º Nível

2º Nível

3º Nível

4º Nível

ESTRATÉGICO

NÍVEIS DE REPRESENTATIVADES DOS PARCEIROS DO ONTL



Conclusão da Fase 1 do Projeto EPL/INECO e Apresentação da Concepção do Sistema de Informações

OBSERVATÓRIO NACIONAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA

19

Agenda 

1. Introdução. Conceituação das relações com os parceiros e colaboradores.

2. Por que colaborar? Racionalidade e interesse da colaboração.

3. Com quem colaborar? Seleção e hierarquização dos parceiros e colaboradores.

4. Como colaborar? Procedimentos de comunicação e coleta de dados e informações.

5. Estado atual das parcerias e colaborações e perspectivas futuras.



Conclusão da Fase 1 do Projeto EPL/INECO e Apresentação da Concepção do Sistema de Informações

OBSERVATÓRIO NACIONAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA

20

Como colaborar? Procedimentos de comunicação e coleta de dados

Procedimentos de comunicação e coleta de dados

Os procedimentos de comunicação com parceiros e colaboradores e de coleta de dados e informações para

o ONTL, basicamente incluem:

• Comunicação formal (ofício).

• Reunião inicial da parceria com o ONTL.

• Nomeação dos interlocutores e representantes de cada órgão.

• Procedimentos para as solicitações de dados e informações pertinentes.

• Implementação dos processos para coleta de dados e informações necessárias.

• Reuniões regulares para acompanhamento da parceria.
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Processo de comunicação cotidiana entre a EPL e cada parceiro / colaborador

Fonte: Relatório com proposta de estruturação da comunicação entre a EPL e os parceiros / colaboradores. Produto 6.1.1.d-3

Como colaborar? Procedimentos de comunicação e coleta de dados
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Estado atual das parcerias e colaborações e perspectivas futuras

Estado atual das parcerias e colaborações e perspectivas futuras
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