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RESUMO 
 

As Agências Reguladoras Federais são autarquias especiais que têm como principal missão 

buscar o equilíbrio entre os interesses dos consumidores, do governo e dos agentes regulados, 

para que os serviços sejam prestados de forma adequada. Para fazer frente a esse desafio, as 

agências não dispõem ou operam ativos físicos específicos. Suas atuações são pautadas a 

partir da análise das informações e da aplicação do conhecimento disponível. Como 

consequência, esses órgãos têm que lidar com grandes fluxos de informação inerentes aos 

processos regulatórios. O presente trabalho pretende avaliar a potencialidade do novo Portal 

Corporativo como ferramenta para a Gestão da Informação e Gestão do Conhecimento em 

uma A.R., especificamente na Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. A partir da 

utilização do método DELPHI, um grupo de especialistas da ANEEL foram entrevistados e 

responderam a um questionário, dentro de um processo iterativo que buscou a convergência a 

partir de feedbacks controlados, com o objetivo de avaliar as potencialidades da ferramenta 

para a Gestão da Informação e do Conhecimento dentro da instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
Federal Regulatory Agencies are independent commissions whose main mission is to find a 

balance between the interests of consumers, government and regulated agents, so that services 

are provided in an adequate manner. To deal with this challenge, Agencies do not own or 

operate specific physical assets. Instead, its actions are driven from information analysis and 

application of knowledge available. As a consequence, these institutions have to handle large 

flows of information inherent in regulatory processes. The present work intends to evaluate 

the potential of the new Corporate Portal as a tool for information management and 

knowledge management in a Regulatory Agency, notably in the Brazilian Electricity 

Regulatory Agency (ANEEL). Using the Delphi method, a group of experts from ANEEL 

were interviewed and completed a questionnaire within an iterative process that seeks/sought 

convergence from controlled feedbacks, with the aim of evaluating the capability/potential of 

the tool for the management information and knowledge management within the institution. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

No Brasil, as agências reguladoras são autarquias especiais que tem como principal 

missão buscar o equilíbrio entre os interesses dos consumidores, do governo, dos demais 

agentes, para que os serviços sejam prestados de forma adequada. 

 

Ressalta-se que para fazer frente a esse desafio, as agências não dispõem de ativos 

(físicos) para o atendimento das demandas de infraestrutura e/ou para a realização de obras ou 

projetos. Sua atuação se dá no âmbito administrativo, ou seja, a partir análise das informações 

e da aplicação do conhecimento disponível, são emitidos atos administrativos (Resoluções, 

Normas, Ações de Fiscalização) com o objetivo de buscar o equilíbrio do mercado. 

 

Tal característica faz com que esses órgãos tenham que lidar com grandes fluxos de 

informação inerentes aos processos regulatórios, produzidos por várias fontes distintas e, ao 

mesmo tempo, disseminar tal conteúdo entre os seus colaboradores.  

 

Para Carvalho e Brittos (2006), a informação não somente gera conhecimento, mas é 

constituída tendo em vista dados reunidos e dotados de relevância e de propósito. Ela requer 

uma unidade de análise e mediação humana, sendo possível consenso quanto ao seu 

significado. Já o conhecimento produzido tem significado na informação da mente e inclui 

reflexão, contextualização e síntese, sendo tácito e de difícil estruturação, transferência e 

captura em máquinas. 

 

A história das agências reguladoras é recente, em torno de 15 anos, o que fez com que 

essas instituições em pouco tempo tivessem que lidar com um volume enorme de informações 
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sobre os setores que regulam, sendo responsáveis pela emissão de normas e procedimentos de 

fiscalização, ou seja, tendo que transformar informação em conhecimento e aplicá-lo. 

Segundo Schlesinger et al. (2008), um grande desafio das organizações, na atualidade, 

está em criar formas e procedimentos para converter toda essa informação e o conhecimento 

dos seus colaboradores em conhecimento organizacional, ou seja, a Gestão do Conhecimento. 

 

No caso específico da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), as pesquisas 

realizadas para avaliar o clima da organização apontam ampla criação de conhecimento e ao 

mesmo tempo o surgimento de “ilhas de conhecimento”, ou seja, identificam a necessidade de 

melhoria nos processos de conversão do conhecimento dos colaboradores e/ou unidades 

organizacionais.  

 

Para a Gestão do Conhecimento é um processo sistemático articulado e intencional 
que busca favorecer a capacidade de uma empresa de captar, gerar, criar, codificar, 
armazenar, preservar, disseminar, compartilhar, reutilizar, analisar, traduzir, 
transformar, modelar, implementar e gerenciar a informação. Dessa forma, a 
informação é transformada, efetivamente, em conhecimento, proporcionando à 
instituição vantagens competitivas por meio da apropriação do conhecimento 
organizacional (MARTINS in COLOMBO, 2004, p. 87). 

 
Michael Porter, no livro On Competition (1999), afirma que as empresas, ao 

identificarem que empresas rivais estão utilizando a informação para desenvolver a vantagem 

competitiva1, reconhecem a necessidade de se desenvolverem diretamente na gestão da nova 

tecnologia.  

 

Para as A.R.’s, em função da sua natureza estatal, apesar de ser possível criar 

parâmetros de comparação entre pares, não se deve focar na busca de vantagens competitivas 

e sim na necessidade de conhecimento dos setores regulados e do comportamento dos 

                                            

 

 
1 Conceito criado por Porter e amplamente citado na literatura é que é o valor que uma empresa consegue criar para seus 
clientes o qual supera os custos de manufatura. 
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Agentes Setoriais, objetivando buscar o equilíbrio dos mercados e  garantir a prestação dos 

serviços de forma adequada2.  

 

Uriarte (2006) afirma que as empresas se estruturam por meio da formação de equipes 

para gestão da informação e utilizam as chamadas Tecnologias de Informação e 

Conhecimento (TIC) como ferramentas para a disseminação da informação e do 

conhecimento. Entre as TIC, estão sites, programas internos via rádio, painéis eletrônicos, 

jornais, Internet, intranet e portais corporativos (PC). 

 

Na ANEEL, as áreas envolvidas com a gestão de informação e do conhecimento são a 

SGI; a SCR e a SRH, apesar de todas as demais também serem responsáveis pela gestão das 

informações, criação de conhecimento e disseminação da mesma, tanto intramuros quanto 

extramuros. 

 

Segundo Toledo (2002),  o termo “portal” surgiu no relatório “Enterprise Information 

Portals (EIP)” da empresa de consultoria Merril Lynch, especializada no mercado de software 

empresarial, onde SHILAKES e TYLMAN (1998) empregam pela primeira vez o termo 

“portal de informações empresariais” ou EIP (Enterprise Information Portal), definindo: 

 
Portais de informações empresariais são aplicativos que permitem às empresas 
libertar informações armazenadas interna e externamente, provendo aos usuários 
uma única via de acesso à informação personalizada necessária para a tomada de 
decisões de negócios. Eles são... um amálgama de aplicações de software que 
consolidam, gerencia, analisam e distribuem informações não só internamente, como 
também para o ambiente externo à organização (incluindo ferramentas de business 
intelligence, gestão de conteúdo, datawarehouse, gestão de dados e informações). 

 

Toledo (2006) afirma ainda que os portais corporativos, direcionados para a gestão do 

conhecimento, são a convergência de muitas ideias, conceitos e tecnologias que surgiram nos 

anos mais recentes, após o advento da Internet comercial em 1994.  

                                            

 

 
2 A Lei nº 8.987/95 define como serviço adequado aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 
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Atualmente os portais corporativos desempenham um papel importante para a gestão 

do conhecimento nas organizações, principalmente em função da possibilidade de 

estruturação da informação de forma orientada aos usuários, da familiaridade dos 

colaboradores com a internet e com outras TIC e da possibilidade de desenvolvimento de 

ambientes virtuais que favorecem a troca de informações e a criação/troca de conhecimento.  

 

A ANEEL, objetivando a disseminação e gestão dos fluxos de informação na 

instituição, está passando por um processo de reestruturação do portal corporativo, tendo 

adquirido recentemente a ferramenta Liferay da empresa Liferay Inc.. Nesse contexto, tal 

trabalho objetiva o levantamento na literatura existente de aplicações e das experiências 

relacionadas à implantação de soluções para gestão do conhecimento, disseminação da 

informação e treinamento de colaboradores em portais corporativos e avaliar a possibilidade 

da utilização dessas aplicações no portal corporativo.  

 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral  

 

Avaliar a potencialidade do novo Portal Corporativo da Agência Nacional de Energia 

Elétrica - ANEEL como ferramenta para a gestão da informação e gestão do conhecimento.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Como forma de alcançar o objetivo geral serão analisados os seguintes tópicos: 

 

1. Identificar na literatura os conceitos referentes à gestão da informação e do conhecimento 

nas instituições; 

2. Pesquisar a características de um portal corporativo;  



16 

 

 

 

3. Realizar um diagnóstico das ferramentas em utilização e/ou projetos piloto relacionados às 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) na ANEEL; 

4. Avaliar a aplicação do método DELPHI na ANEEL. 

 

 

1.2 Justificativas da pesquisa 

 

Como apresentado no Relatório de Gestão do exercício de 2013, a ANEEL (ANEEL, 

2013), “no cumprimento de sua Missão de Órgão Regulador do setor elétrico, define regras 

técnicas e econômicas para a geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia 

elétrica, fiscalizam o seu cumprimento, tanto sob a ótica técnica e comercial quanto econômico-

financeira, promove a mediação de conflitos e operacionaliza as decisões da União relativas às 

concessões para os serviços de energia elétrica”.  

 

No cumprimento da Missão Institucional, a ANEEL se depara com volumes enormes 

de informações, sendo necessário grande dispêndio de recursos (financeiros, humanos e 

tecnológicos) para sua gestão. Dessa forma, a avaliação do potencial como ferramenta para 

gestão da informação e do conhecimento reveste-se de grande interesse. 

 

Do ponto de vista da sociedade, essa pesquisa se justifica em função da necessidade da 

ANEEL, como uma instituição altamente dependente da informação e do conhecimento, 

utilizar, de forma eficiente, os recursos tecnológicos disponíveis em sua plenitude, por meio 

da criação de um ambiente integrado de informação, conhecimento e disseminação do saber, 

ou seja, utilizar o Portal Corporativo para a gestão e disseminação do conhecimento entre as 

unidades organizacionais e os colaboradores da Agência. 

 

Vários autores decretaram a “Era do Conhecimento”, que traz uma série de desafios 

para as instituições. Torna-se necessária a constante reavaliação das tecnologias, dos 

processos e das políticas das instituições, destacando-se nesse contexto a valoração do capital 

intelectual e gestão estratégica do conhecimento.  
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Esse estudo, pioneiro na ANEEL, reveste-se de importância acadêmica pois pretende 

apresentar  fonte de consulta e a possibilidade de abrir uma nova frente de pesquisa, ainda 

pouco explorada e com potencial de crescimento, visto que, nesta área de pesquisa, em 

agências reguladoras, não são encontradas muitas referências bibliográficas sobre o tema. 

Assim, esta análise permitirá que novas metodologias possam ser desenvolvidas.  

 

1.3 Definições do Problema 

 

 Ao realizar análise das aplicações disponíveis para Portais Corporativos, depara-se 

com várias soluções para a disseminação das informações e gestão do conhecimento. 

 

Pretende-se avaliar o potencial da ferramenta portal corporativo para a gestão da 

informação e do conhecimento em uma agência reguladora, tendo como referência a Agência 

Nacional de Energia Elétrica- ANEEL. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo será exposta a fundamentação teórica que guiou o estudo e a proposta 

de pesquisa na Aneel.  

 

Inicialmente serão tecidos comentários sobre as agências reguladoras, seus desafios e a 

necessidade das informações dentro do processo regulatório. Na sequência, serão 

apresentados os conceitos referentes à Gestão do Conhecimento, seu impacto e a importância 

para a Administração Pública e sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

Tais temas serão tratados de forma superficial, objetivando apenas a contextualização da 

pesquisa. 
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A seguir, e de forma um pouco mais aprofundada, será tratado o tema Portal 

Corporativo, sendo destacados conceitos de teóricos que abordam esse tema, bem como 

reflexões de pesquisadores que já investigaram práticas que favorecem a utilização dos portais 

nas instituições. 

 
 
 
 

2.1 Agências Reguladoras  

 

No Brasil, na década de 90, em especial a partir do ano de 1995, com a aprovação da 

Lei das Concessões (Lei n.°8.987), iniciou-se uma série de mudanças nos setores de 

infraestrutura. Essas mudanças tinham como premissa: a revisão do papel do Estado que 

deixaria de ser o empreendedor e provedor dos serviços públicos e passaria a ser um 

formulador das políticas setoriais - e a criação das agências reguladoras. (Araujo, 2007). 

 

As agências reguladoras surgem, então, com uma missão muito importante - garantir 

um ambiente com regras claras, estabilidade, credibilidade e transparência – de modo a 

assegurar a qualidade do serviço e a modicidade tarifária e propiciar aos investidores privados 

a necessária segurança para aplicar em setores, geralmente intensivos em capital e de longo 

prazo de retorno dos investimentos.  

 
O regulador deve usar o conhecimento técnico, as informações disponíveis e o bom 
senso para equilibrar os interesses de curto prazo (modicidade tarifária e qualidade 
do serviço) com os de longo prazo (continuidade e confiabilidade do serviço) dos 
consumidores, respeitadas as restrições impostas pelo marco legal e pelos contratos. 
Os interesses de longo prazo confundem-se com a necessidade de propiciar um 
ambiente para que as concessionárias possam obter justa remuneração pelos 
investimentos e os consumidores usufruir de serviços de qualidade. (ARAUJO, 
2007). 
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A Teoria da Agência proposta por Jensen e Meckling (1976) trata das questões 

referentes aos conflitos decorrentes da segregação entre a propriedade (Estado) e o controle 

do capital (Concessionário), o que gera problemas de assimetria de informação, risco moral3 e 

seleção adversa4. 

  

Jamison e Berg (2004) defendem que o regulador tem três maneiras para tratar com os 

agentes regulados, quando o tema é o acesso à informação: a) submeter o agente a 

competição; b) buscar a informação com os agentes e com o mercado; e c) aplicar a regulação 

baseada em incentivos. Segundo os autores, a assimetria de informação5 pode ser reduzida a 

partir da obtenção de informação do agente regulado e do mercado, englobando dados 

financeiros (balanços contábeis, estrutura de capital, receitas, fluxo de caixa, informações 

sobre depreciação de ativos, etc.) e informações operacionais (no de consumidores, no de 

colaboradores, preços de compra da energia, estatísticas de falhas). 

  

Dias (2001) ressalta que as instituições, atualmente, sofrem mais com o excesso de 

informação, devido à facilidade com que esta circula atualmente, tornando-se imprescindível 

a aplicação de ferramentas para gerenciar a imensa quantidade de informações. 

 

2.2 Gestão do Conhecimento 

No livro Criação de Conhecimento na Empresa: Como as Empresas Japonesas Geram 

a Dinâmica da Inovação Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que a busca pela conceituação 

do que é o conhecimento é tão antiga como a própria história do homem.  

 

Corroborando com essa afirmação, Chappell (2005) cita que Platão, no diálogo 

                                            

 

 
3 Risco Moral: tendência de agir inapropriadamente frente a possibilidade de ganhos adicionais 
4 Seleção Adversa: escolhas equivocadas em função de falta de informações; 
5 Neste contexto a assimetria de informação significa que o agente regulado dispõe do que os economistas 
chamam de informação privada , ou seja informações relevantes, sobre a forma de operar a concessão , sobre os 
custos envolvidos e sobre os recursos necessários a operação eficiente 
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“Teeteto”, datado provavelmente de 369 A.C., considerado por filósofos e historiadores o 

maior trabalho de Platão, sobre epistemologia, oferece, por meio de um diálogo que tem 

Sócrates como intermediador, uma discussão sobre “o que é o conhecimento”. 

 

No livro de Devenport e Prussac, Working knowledge: how organization manage what 

they know de 1998, referência para vários trabalhos sobre a Gestão do Conhecimento, os 

autores citam uma frase atribuída a Benjamin Franklin6, cuja tradução livre quer dizer  que “o 

investimento em conhecimento é o que paga os maiores dividendos”. 

 

“An investment in knowledge pays the best interest.”(Benjamin Franklin) 

 

Na década de 90, a identificação que a necessidade de gerir o conhecimento seria 

fundamental para que as empresas se mantivessem competitivas passou a ser uma teoria 

defendida por vários autores.  

 

Segundo Drucker (1993), o conhecimento é o recurso mais importante na sociedade 

pós-capitalista. Davenport e Prussac (1998) cita que várias empresas vêm percebendo  a 

importância da gestão do conhecimento corporativo  para os que desejam alcançar o sucesso 

na economia de hoje e também no futuro. 

 
Se antes o que gerava riqueza e poder eram os fatores de produção tradicionais – 
capital, terra e trabalho – hoje, segundo o Banco Mundial, 64% da riqueza mundial 
advêm do conhecimento. (CAVALCANTI; GOMES, 2000). 

 

Davenport (1998) afirma que, diferentemente de outros ativos materiais, que perdem 

valor pela utilização, o conhecimento agrega valor à medida que é usado, novas ideais e o 

conhecimento compartilhado permanece com a fonte ao mesmo tempo em que enriquece o 

destinatário e vice-versa. (Está um pouco confuso). 

                                            

 

 
6 Benjamin Franklin, jornalista, editor, autor, filantropo, abolicionista, funcionário público, cientista, diplomata, 
inventor e enxadrista estadunidense, famoso por suas citações. 
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 A Gestão do Conhecimento pode ser vista como uma coleção de processos que 
governa a criação, disseminação e utilização do conhecimento para atingir 
plenamente os objetivos da organização (TEIXEIRA FILHO, 2001, p. 22). 
 

Outros autores defendem que apenas ocorreu uma mudança na forma como as 

instituições valoram o conhecimento, que passou a ser considerado um recurso estratégico 

sendo a sua aquisição e compartilhamento institucional essenciais para a sobrevivência das 

corporações. 

 

Segundo Uriarte (2006), o conhecimento sempre esteve presente nas das organizações, 

porém nas últimas duas décadas este passou a ter status de recurso estratégico para as 

organizações, sendo considerado um recurso de grande valia e que precisa ser gerenciado para 

render frutos às empresas.  

 

2.3 Gestão do Conhecimento na Administração Pública Federal (APF) 

 

No Brasil, os governos têm buscado se estruturar para identificar práticas e 

procedimentos para a Gestão do Conhecimento na Administração Pública Federal, tendo 

criado no ano de 2000 o programa de Governo Eletrônico, por meio de Decreto Presidencial 

de 3 de abril de 2000, cujas ações têm por objetivo o uso de tecnologias da informação e 

comunicação para democratizar o acesso à informação, por meio do estímulo à participação 

popular e ao debate para a construção das políticas públicas, na busca de aprimorar a 

qualidade dos serviços públicos e a disseminação da informação.  
 
Decreto de 03.04.2000 
Institui Grupo de Trabalho Interministerial para examinar e propor políticas, 
diretrizes e normas relacionadas com as novas formas eletrônicas de interação. 
 
Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, Grupo 
de Trabalho Interministerial com a finalidade de examinar e propor políticas, 
diretrizes e normas relacionadas com as novas formas eletrônicas de interação. 
(PRESIDÊNCIA, 2000) 

Segundo o Portal de Governo Eletrônico do Brasil, 
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A política de Governo Eletrônico do Estado brasileiro segue um conjunto de 
diretrizes baseado em três ideias fundamentais: participação cidadã; melhoria do 
gerenciamento interno do Estado; e integração com parceiros e fornecedores. 

 

No mesmo Portal ainda são listados, de forma cronológica, uma série de ações e 

resultados relacionados à Gestão da Informação na Administração Pública Federal, a saber:  

 

 Formalização das ações do Grupo de Trabalho em Tecnologia da Informação (GTTI), 

pela Portaria da Casa Civil nº 23, de 12 de maio de 2000, e integração ao programa do 

Ministério da Ciência e Tecnologia; 

 Publicação Sociedade da Informação no Brasil - Livro Verde, dedicando o capítulo 6 - 

Governo ao Alcance de Todos – às atribuições do Governo Eletrônico;  

 "Proposta de Política de Governo Eletrônico para o Poder Executivo Federal", em 20 

de setembro de 2000; 

 Decreto de 18 de Outubro de 2000, criou o Comitê Executivo de Governo Eletrônico 

(CEGE), com o objetivo de formular políticas, estabelecer diretrizes, coordenar e 

articular as ações de implantação do Governo Eletrônico; 

 Decreto de 29 de Outubro de 2000 instituiu os Comitês Técnicos do CEGE e delega as 

atribuições de Secretaria Executiva ao Ministério do Planejamento, por intermédio da 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, que passou a ter as atribuições de 

apoio técnico administrativo e de supervisão;  

 Criação do Departamento de Governo Eletrônico, pelo Decreto nº 5.134, de 07 de 

julho de 2004, encarregado de coordenar e articular a implantação de ações unificadas 

e integradas de governo eletrônico, as atividades relacionadas à prestação de serviços 

públicos por meios eletrônicos, além de normatizar e disseminar o desenvolvimento de 

ações e informações de governo eletrônico na administração federal; 

 Em 2008, os Padrões Brasil e-GOV surgem como recomendações de boas práticas 

agrupadas em formato de cartilhas, com o objetivo de aprimorar a comunicação e o 

fornecimento de informações e serviços prestados por meios eletrônicos pelos órgãos 

do Governo Federal.  
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Segundo Fresneda e Gonçalves (2007), a GC na administração pública federal deve, 

além de aumentar a efetividade da ação pública no tratamento de temas relevantes de maneira 

competente, com o mínimo de recursos e tempestividade, gerir o conhecimento para: 

a) tratar de maneira adequada e com rapidez os desafios inesperados e 
desastres; 
 
b) preparar cidadãos, organizações não governamentais e outros 
autores sociais para atuar como parceiros do Estado na elaboração e na 
implementação de políticas públicas; 
 
c) promover a inserção social, a redução das desigualdades sociais 
para atuar como parceiros do Estado na elaboração e na 
implementação de políticas públicas; 
 
d) criar uma sociedade competitiva na economia regional e global por 
meio da educação dos cidadãos para que eles se tornem trabalhadores 
competentes do conhecimento e mediante o desenvolvimento das 
organizações para que estas se tornem competitivas em todas as áreas 
de conhecimento. (BATISTA, 2004). 
 
 

Com relação à Gestão do Conhecimento na Administração Pública Federal no Brasil, 

vários artigos, estudos e livros sobre o tema fazem referência a dois estudos publicados pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o Texto para Discussão 1022 – Gestão do 

Conhecimento em organizações do Executivo Federal (2004) e Texto para Discussão 1095 – 

Gestão do Conhecimento na Administração Pública (2005). 

 

Fresneda e Gonçalves (2007), afirmam que,  ao elaborar  o Texto para Discussão 

1022, foi utilizada a metodologia da American Productivy and Quality Center (APQC), 

denominada “Road Map to Knowledge Manegement” para analisar as experiências com a 

implantação da Gestão Conhecimento em seis empresas estatais. Ao final do estudo, conclui-

se que havia uma tendência de incremento no número de ações de GC nas instituições 

pesquisadas e a necessidade de criação de uma política para implementação dessas práticas na 

Administração Direta. 
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No ano seguinte, para a confecção do Texto para Discussão 1095, foi realizada uma 

pesquisa sobre a implementação das práticas de GC em 28 órgãos da Administração Direta e 

em seis empresas Estatais. 

 

O texto analisa a situação atual das práticas de Gestão do Conhecimento na 

Administração Pública Direta (governo federal); aborda as estratégias de implementação da 

Gestão do Conhecimento; compara a situação do governo brasileiro com os governos dos 

países-membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

participantes de pesquisa realizada em 2002; propõe recomendações e diretrizes para a 

política de governo eletrônico em Gestão do Conhecimento; e apresenta recomendações para 

a elaboração e a implementação de uma política de GC para o setor público. 
 
Os resultados da pesquisa mostram a importância de uma política de Gestão 
do Conhecimento para sua efetiva institucionalização – a exemplo do que 
ocorreu em empresas estatais – nos órgãos da Administração Direta. 
(BATISTA; QUANDT; PACHECO; TERRA, 2005, p. 5) 
  
 

Segundo Muller (2013), anualmente há grande perda da força de trabalho na 

Administração Pública Federal (APF) em função das aposentadorias, da rotatividade da mão 

de obra e da “descontinuidade” de prioridades. Isso faz com que se perca conhecimento, 

experiência e habilidade que sustentam o serviço público. É necessário traçar estratégias e 

dotar as instituições de instrumentos para a retenção do seu conhecimento e preservação da 

memória institucional. Como principais benefícios podemos citar: 

 

◦ Resgate (coleta), organização (sistematização) e disponibilização 

(disseminação) da informação e do conhecimento.  

◦ Garantia o caráter histórico, probatório ou de patrimônio documental às 

gerações futuras e de que os fatos se consolidem como identidade institucional. 

◦ Preservação da memória institucional e na gestão do conhecimento como 

garantia de informação estratégica, fundamental à gestão, ao planejamento 

organizacional e às tomadas de decisões no âmbito das organizações; 

◦ Possibilitar a geração de inovação e produção de novos conhecimentos. 
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Ainda segundo Fresneda e Gonçalves (2007), a novas tecnologias disponíveis nos 

ambientes virtuais, denominadas como a revolução das Tecnologias de Informação e 

Comunicação trouxeram novos modos de criação, coleta, armazenamento, combinação e 

utilização do conhecimento. 

 

2.4 Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

O grande desenvolvimento tecnológico ocorrido nos últimos anos, principalmente na 

área de telecomunicações, e a utilização intensa da internet trouxeram reflexos profundos na 

forma como as empresas e especialmente as pessoas interagem entre si. Tendo como base a 

internet (web), foram desenvolvidos: e-mail, o chat, os fóruns, comunidades virtuais, portais 

corporativos e vários outros sistemas para informação e comunicação. Tais tecnologias, que 

passarão a ser denominadas de forma geral de Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC)  vêm revolucionando as relações dentro de nossa sociedade. 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação podem ser definidas como um conjunto 

de recursos tecnológicos, utilizados de forma integrada, com um objetivo comum. Com 

utilização em várias áreas, desde a automação de processos produtivos até em processos na 

indústria (no processo de automação), no setor de investimentos (informação simultânea, 

comunicação imediata) e na educação (no processo de ensino aprendizagem, na Educação a 

Distância). 

 

As TIC’s é “a designação mais utilizada para uma gama crescente de equipamentos, 

aplicações, serviços e tecnologias básicas que se enquadram em três categorias principais, 

computadores, telecomunicações e dados multimídia, com literalmente centenas de 

categorias” (KEEN apud GUERRA, 2002, p. 43). 

 

As TIC designadas por Rezende e Abreu (2001, p. 76) como “recursos tecnológicos e 

computacionais para geração e uso da informação”, oferecem uma nova perspectiva ao mundo 



26 

 

 

 

empresarial. Por meio do trabalho colaborativo, é possível integrar o trabalho de equipes 

dispersas geograficamente, porém conectadas de forma virtual, dinamizando a troca de 

informações e a geração de conhecimento. 

 

Segundo o dicionário de termos técnicos de computação TechTerms.com, em tradução 

livre, a expressão Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) refere-se a tecnologias 

que proporcionam o acesso à informação por meio das telecomunicações. É semelhante à 

Tecnologia da Informação (TI), mas concentra-se principalmente em tecnologias de 

comunicação. Isso inclui  internet, redes sem fio, telefones celulares e outros meios de 

comunicação.  

    
Nas últimas décadas, as tecnologias de informação e comunicação     têm 
proporcionado a sociedade com uma vasta gama de novos recursos de comunicação. 
Por exemplo, as pessoas podem se comunicar em tempo real com outras pessoas em 
diferentes países, utilizando tecnologias tais como mensagens instantâneas, voz 
sobre IP (VoiP) e vídeo conferência. Sites de redes sociais como o Facebook 
permitem que os usuários de todo o mundo permaneçam em contato e se 
comuniquem em base regular. 
 
Tecnologias de informação e comunicação modernas criaram um “aldeia global”, na 
qual as pessoas podem se comunicar com outras pessoas em todo o mundo como se 
estivessem vivendo ao lado. Por essa razão, as TIC são frequentemente estudadas no 
contexto das tecnologias de comunicação modernas como afetam a sociedade. 

    

De acordo com Uriarte (2006), são consideradas como TIC: sites, programas internos 

via rádio, painéis eletrônicos, jornais, Internet, intranet e portais corporativos (PC). Esses 

últimos, tratados a seguir, podem ser definidos como um conjunto de ambientes on-line 

específicos e personalizados, com seções e conteúdos voltados para a comunidade de uma 

empresa, capaz de integrar seus usuários, informações e serviços. 

 

2.5 Portais corporativos 

 
Quando do lançamento comercial da internet, no início da década de 90, alguns sites, 

objetivando auxiliar usuários ainda pouco familiarizados e também diminuir o tempo de busca 

de informações, passaram a utilizar recursos de pesquisa booleana e associação de links de 
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navegação. Esses mecanismos de busca são os antecessores dos Portais Corporativos que 

conhecemos hoje. 

 

De acordo com Plumtree (1999), com o sucesso do lançamento do MyYahoo!7, serviço 

de portal personalizado do Yahoo! em 1996,  houve grande popularidade dos portais. 

 

Portal Corporativo é uma ferramenta virtual que possibilita a disponibilização das 

informações tanto internamente como externamente às instituições, possibilitando  o acesso 

aos conteúdos de forma, estruturada, centralizada e até customizada. Possui características 

assíncrona, atemporal e sem limitações locacionais, ou seja, pode ser acessada de qualquer 

local. Oferece um locus onde os acessantes podem: acessar, trocar e transformar as 

informações, além de interagirem entre si. 

 

Segundo Carneiro e Rodrigues (2001), o portal é um nó de convergência onde os 

acessantes podem obter informações. 

 

O Ministério da Saúde do Brasil (2003), dentro de uma série de publicações sobre 

Comunicação e Educação para a Saúde, define: 

 
Como um local onde de define Portal é um espaço de articulação e comunicação que 
aglutina oportunidades de acesso a acervo técnico, administrativo e/ou cultural 
relacionado à instituição, tema ou setor econômico. 

 

No contexto empresarial, os portais trouxeram as características herdadas dos portais 

comerciais, com o foco no negócio da empresa. Molina (2002) afirma que as organizações 

reconheceram o sucesso dos portais de forma ágil, passando a utilizar essa ferramenta para 

gerenciar e facilitar o acesso às informações corporativas. 

 

                                            

 

 
7 Serviço que possibilitava a customização das interfaces Web dos usuários, permitindo o gerenciamento das informações 
relevantes para o acessante.  
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Segundo Toledo (apud. Eckerson, 1999), os portais corporativos evoluíram de 

ambientes com links para as informações corporativas e buscadores de informação para 

sistemas mais complexos e interativos, com funcionalidades para aumentar a produtividade 

individual e do grupo. 

Toledo (apud. Murray, 1999) identifica 4 tipos de portais corporativos: “portais de 

informações empresariais”, que conectam os usuários às informações; “portais colaborativos”, 

que habilitam as equipes de trabalho a estabelecerem áreas de projetos virtuais ou 

comunidades por meio de ferramentas de colaboração; “portais de especialistas”, que 

conectam pessoas com base em suas experiências, interesses e informações que precisam; e 

por fim, os “portais do conhecimento” que combinam todas as características dos anteriores 

para prover conteúdo personalizado com base no que cada usuário faz.  

 

Já Uehara (2001) segmenta os portais corporativos a partir de modelos de negócio, 

sendo: B2B (Business To Business), B2C (Business To Consumer) e B2E (Business To 

Employee). 

 

◦ O portal B2B é aquele que suporta transações eletrônicas entre companhias; 
 
◦ O portal B2C é aquele que suporta o comércio eletrônico entre varejistas e 
consumidores da Web.  

 
◦ O portal B2E é um modelo de negócio que suporta comunicações eletrônicas 
entre a empresa e seus colaboradores. 

 
 
Para Lapa (2004), ao se tratar de sites e portais, ele enfatiza que uma memória 

organizacional, se bem planejada, pode trazer vantagens reais à empresa, como reutilização de 

soluções, armazenamento de histórico de projetos anteriores, bancos de problemas e soluções, 

perguntas e respostas, bibliotecas virtuais, materiais didáticos entre outras.  

 

De acordo com Dias (2001, p. 61), os termos “portal corporativo”, “portal de 

informações corporativas”, “portal de negócios” e “portal de informações empresariais” são 

utilizados na literatura, algumas vezes, como sinônimos. São também nomeados de EIPs 

(Enterprise Information Portals).  
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Ainda segundo Dias (2001), alguns autores e fornecedores costumam denominar os 

portais corporativos de acordo com sua principal utilização na instituição, sendo: 

 

 Portais de suporte à decisão; 
 Portais de informação ou conteúdo; 
 Portais do conhecimento; 
 Portais de informações empresarias; 
 Portais especialistas. 

 

 
Figura 1: Arquitetura Portal Corporativo Fonte: Terra e Gordon, 2002 p. 96  

 

Essas ferramentas possibilitam à disponibilização de informação permanente a 

interação entre instrutor e aluno. Há uma série de ferramentas que podem promover a 

comunicação nesses ambientes, proporcionando uma aprendizagem significativa, a saber: 

chat, fórum, blog e wiki, ferramentas essas que podem potencializar o processo de interação e 

de construção de conhecimentos ou também podem fragilizar as interações entre os 

indivíduos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem em cursos virtuais. Essas 
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ferramentas proporcionam interações síncronas, como o chat, e assíncronas, como o fórum, 

blog e wiki. 

 

 

2.6 Funcionalidades Portais Corporativos 

 
 

Muitos portais corporativos, atualmente, dispõem de uma série de funcionalidades 

e/ou aplicações que operam de forma integrada e contínua, que possibilitam que as 

corporações detentoras de tais ferramentas façam a gestão da informação, a gestão do 

conhecimento e ainda disponibilizam treinamentos corporativos objetivando a potencialização 

das interação entre suas equipes, a constante troca de informação e a disseminação do 

conhecimento entre seus colaboradores. (CONFUSO – NÃO ENTENDI) 

 

Para fins deste trabalho, esSas funcionalidades são analisada de forma segmentada, 

objetivando a distinção entre a utilização pelas corporações (informação, conhecimento e 

treinamento) apesar da potencialidade da ferramenta Portal Corporativas. Optou-se também 

por discutir com cada um dos entrevistados  se tal separação é adequada ou não. 

 

2.6.1 Gestão da informação via Portais Corporativos  

 
 
A importância da informação para as organizações é universalmente aceita, 
constituindo, senão o mais importante, pelo menos um dos recursos cuja gestão e 
aproveitamento estão diretamente relacionados ao sucesso desejado. A informação 
também é considerada e utilizada em muitas organizações como um fator 
estruturante e um instrumento de gestão. Portanto, a gestão efetiva de uma 
organização requer a percepção objetiva e precisa de valores da informação e do 
sistema de informação. (MORESI, 2001, p.111). 

 
Para as corporações, podemos identificar a gestão e/ou disseminação das informações  

aos  seus colaboradores. A partir dessa ferramenta, a instituição pode manter suas equipes 

informadas sobre os principais acontecimentos que a impactam como também as partes 

relacionadas e até o próprio setor no qual atuam.   
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Figura 2: Arquitetura Gestão da Informação Portal Corporativo 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 
 
 

2.6.2 Gestão do Conhecimento via Portais Corporativos - Funcionalidades  

 
 
O que nas empresas em movimento necessitam é de um novo paradigma de 
administração, baseado na criação do conhecimento. Ele é mais bem equipado para 
lidar com as turbulências, as incertezas, as inconsistências, as contradições e os 
paradoxos. O conhecimento é criado pela síntese do que aparenta ser oposto – isto é, 
o conhecimento tácito e o explícito. (NONAKA; TAKEUCHI, 2004, p.37) 
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Os portais corporativos, por meio de suas funcionalidades e aplicações facilitam em 

muito as práticas relacionadas à criação, aplicação, organização, disseminação e manutenção 

(gestão) do conhecimento adquirido pelas instituições. 

 

 
Figura 3: Arquitetura Gestão do Conhecimento Portal Corporativo 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3 MÉTODOS DE PESQUISA 
 

Nesta seção é apresentada a metodologia utilizada para a realização da pesquisa.   

 

3.1 Métodos e Técnicas de Pesquisa  

Quanto aos objetivos da pesquisa, de acordo com as possibilidades de agrupamento 

defendidas por Gil (2008), as pesquisas descritivas têm como objetivo a apresentação das 
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características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis. As pesquisas exploratórias têm como objetivo apresentar, esclarecer e desenvolver 

conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores. 

Segundo Hsu e Sandford (2007), a metodologia Delphi8 é uma técnica amplamente 

utilizada e aceita, sendo concebida como um processo de comunicação em grupo que visa 

alcançar uma convergência de opinião sobre uma questão do mundo real específico. A técnica 

Delphi é um método de construção de consenso, utilizando uma série de questionários 

aplicados por meio de  várias interações para coletar dados junto a indivíduos selecionados. A 

cada interação são disponibilizados “feedbacks” controlados que favorecem a convergência. 

 

De acordo com Wright e Giovinazzo, o Delphi poderá se mostrar muito útil para 

situações onde ocorram descontinuidades tecnológicas e/ou socioeconômicas, pois permite 

uma análise quantitativa onde se projetem tendências futuras. 

                                            

 

 
8 O método Delphi originalmente desenvolvido pelo RAND na década de 1950, para prever o impacto da 
tecnologia sobre a guerra (ajudar a força aérea dos EUA a identificar a capacidade que os soviéticos tinham para 
destruir alvos estratégicos americanos). Tornou-se popular quando aplicada uma década mais tarde às previsões 
tecnológicas e planeamento corporativo. O método envolve um grupo de especialistas que respondem a 
questionários e, posteriormente, recebem feedback na forma de uma representação estatística da "resposta do 
grupo", após o qual, o processo se repete. O objetivo é reduzir o leque de respostas e chegar a algo mais próximo 
de consenso entre os especialistas. O método Delphi tem sido amplamente adotado e ainda está em uso. 
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Figura 4: Quadro explicativo Metodologia Delphi 
Fonte: Departamento de Sistemas da Informação - Universidade do Minho  
 

A pesquisa terá um caráter exploratório/descritivo, uma vez que seu principal objetivo 

é descrever o estágio de desenvolvimento do Portal Corporativo da ANEEL e identificar as 

aplicações com potencialidade de auxiliar no processo de gestão de conhecimento e 

treinamento de colaboradores Agência. 
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Trata-se, ainda, de uma pesquisa transversal, uma vez que os dados serão coletados em 

um único ponto no tempo, sem a pretensão de estudar a evolução das características 

investigadas.  

 

Quanto à natureza e ao tratamento dos dados, o presente estudo apresenta uma 

abordagem qualitativa, com o emprego da entrevista semiestruturada a ser realizada com 

profissionais com atuação relacionada ao tema da pesquisa.  

 

Os dados coletados nesta pesquisa foram dados primários, coletados por meio das 

entrevistas junto aos especialistas da ANEEL, e  dados secundários, obtidos a partir da 

pesquisa em documentos da Agência, consulta de trabalhos acadêmicos e livros sobre o tema. 

  

3.2 A Organização 

 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia especial vinculada ao 

Ministério de Minas e Energia (MME), no cumprimento de sua missão de órgão regulador do 

setor elétrico brasileiro, procura assegurar um ambiente favorável aos investimentos, criando 

condições para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os 

agentes e em benefício da sociedade. 

 

A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que criou a ANEEL, disciplina o regime 

das concessões de serviços públicos de energia elétrica, por meio da definição de regras 

técnicas e econômicas para a geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia 

elétrica e fiscalização das concessões, tanto sob a ótica técnica e comercial quanto 

econômico-financeira, promovendo, ainda, a mediação de conflitos e a operacionalização das 

decisões da União relativas a concessões para os serviços de energia elétrica. 

 

O papel da Agência na estrutura institucional do setor elétrico é ilustrado na figura a 

seguir: 
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Figura 5: Estrutura Institucional do Setor Elétrico Brasileiro - SEB 
Fonte: Informações Gerenciais Superintendência de Planejamento da Gestão – ANEEL.  

 

A ANEEL, no exercício de seu papel regulador, atua de forma isenta e neutra, de 

modo a compatibilizar os interesses do seu público-alvo, de acordo com o conceito 

apresentado na figura a seguir, que ilustra o posicionamento da Agência em relação ao 

governo, consumidores e agentes do setor elétrico: 
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Figura 6: Atuação da ANEEL 
Fonte: Informações Gerenciais Superintendência de Planejamento da Gestão – ANEEL 

 

As ações na ANEEL são elaboradas considerando a gestão por processos – 

macroprocessos, processos organizacionais e agregados de subprocessos – e relacionando-os 

com as ações orçamentárias, por meio do Sistema SIGANEEL.  

Em 2012, o Regimento Interno da ANEEL foi revisado, atualizando os 

macroprocessos, conforme ilustrado na figura abaixo bem como no “Aneelograma”.  

 

 
Figura 7: Processos Organizacionais ANEEL 
Fonte: Informações Gerenciais Superintendência de Planejamento da Gestão – ANEEL. 
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A estrutura administrativa da ANEEL é composta de uma Diretoria Colegiada, 

constituída de um diretor-geral e quatro diretores, um Gabinete do diretor-geral, um conjunto 

de assessores da Diretoria, uma Secretária-geral, uma Procuradoria Geral, uma Auditoria 

Interna, uma Secretaria Executiva de Leilões e 20 superintendências de processos 

organizacionais, que se vinculam à Diretoria, agrupadas por afinidade de atribuições 

(Macroprocessos). 

O organograma da ANEEL está representado na figura a seguir, sendo que, 

internamente convencionou-se chamar tal representação como “Aneelograma”. 

 
Figura 8: ANEELOGRAMA 
Fonte: Informações Gerenciais Superintendência de Planejamento da Gestão – ANEEL 
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O Regimento Interno da ANEEL, aprovado pela Portaria MME nº 349, de 28 de 

novembro de 1997, estabelece que o funcionamento da Agência será apoiado nas 

“Superintendências de Processos Organizacionais”, “que serão parte integrante do processo de 

gestão administrativa e base de apoio e de deliberações da Diretoria da ANEEL”. 

 

Especificamente para desenvolvimento desse trabalho foram entrevistados 

colaboradores lotados nas seguintes uorgs, cujas atribuições são transcritas descrição a seguir: 

 

 
Superintendência de Regulação dos Serviços Comerciais ― SRC: regulação das 
condições gerais de fornecimento de energia elétrica, notadamente quanto ao 
relacionamento entre as distribuidoras e seus consumidores, e da universalização do 
acesso e uso da energia elétrica; acompanhamento da qualidade do atendimento 
presencial e telefônico ao consumidor; aplicação da tarifa social de energia elétrica; 
e realização de pesquisas de satisfação dos consumidores; 
 
“Superintendência Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética ― SPE: 
regulação, avaliação e acompanhamento da implementação de projetos e programas 
de Pesquisa e Desenvolvimento e de Eficiência Energética no setor elétrico, 
incluindo o apoio à fiscalização desses projetos e programas; prospecção e 
divulgação de novas tecnologias e de sugestões de temas para projetos prioritários; e 
apoio técnico na elaboração de propostas de compartilhamento de receitas 
provenientes de produtos oriundos de P&D, em benefício da sociedade.” 
 
“Superintendência Gestão Técnica da Informação ― SGI: gestão de dados e 
informação, de documentos e de arquivos; fornecimento de soluções e suporte 
técnico, desenvolvimento e manutenção de projetos e sistemas de tecnologia e 
segurança da informação; e administração da infraestrutura de tecnologia da 
informação da Agência;” 
 
“Superintendência Comunicação e Relações Institucionais ― SCR: relacionamento 
institucional com órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, entidades 
e autoridades, nacionais e estrangeiras; governança da descentralização de atividades 
junto aos estados da federação; promoção ou participação em eventos; articulação 
com os órgãos de imprensa; acompanhamento e análise das matérias veiculadas na 
mídia e prestação de informações aos veículos de comunicação; comunicação 
interna, externa e visual; e produção de material impresso ou digital; 
 
Superintendência Recursos Humanos ― SRH: gestão e desenvolvimento de pessoas, 
com vistas a compor, manter, capacitar, valorizar e otimizar o efetivo de recursos 
humanos da ANEEL, incluído o programa de estágio supervisionado, utilizando 
mecanismos de diagnóstico sistemático de necessidades e de aferição do clima 
organizacional, de avaliações regulares de desempenho dos servidores, e de 
promoção à saúde e qualidade de vida na Agência;  
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3.3 Coleta de Dados 

Quanto aos instrumentos de coleta de dados, Pedrinha (2001) coloca que 

 
pesquisas qualitativas utilizam questionários não estruturados (roteiros), em que 
pode haver inserção de perguntas pelo entrevistador, conforme o andamento da 
entrevista ou interesse no tópico em questão. 

 

Portanto, esse tipo de entrevista, também chamada de semiestruturada, é o instrumento 

aqui escolhido para captação de dados e informações relevantes ao tema Portais Corporativos.  

 

De acordo com Lüdke e André (1986), a grande vantagem da entrevista em relação a 

outras técnicas é que ela permite a captação imediata e corrente da informação desejada, 

praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos; além de 

permitir correções, esclarecimentos e adaptações que a tornam eficaz na obtenção das 

informações desejadas. 

 

A coleta de dados teve início a partir da análise das informações disponíveis no GT 

Portal instituído pela Portaria, pela busca de referência disponíveis em livros, trabalhos 

acadêmicos e artigos disponíveis na Biblioteca da ANEEL e da ENAP e na própria internet. 

 

Essa etapa foi importante para situar quais estratégias foram delineadas para a 

aplicação do Portal Corporativo no ambiente organizacional.  

 

Com o conhecimento dos dados, decidiu-se por utilizar a técnica Delphi, sendo 

realizadas entrevistas junto a vários especialistas da ANEEL e de empresas contratadas pela 

Agência relacionadas à Gestão da Informação. 

 

Foram entrevistados especialistas relacionados à: implantação do portal corporativo, 

gestão da informação, comunicação corporativa e gestão do conhecimento, todos com atuação 

em mais de um desses temas, também sendo consideradas a diversidade das uorgs da ANEEL, 

uma vez que englobou a SCR; SGI; SRC; SPE e SRH.  
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A entrevista contendo 09 perguntas foi aplicada a 8 especialistas no período os dias 15 

e 22 de setembro de 2014, sendo a seguir transcritas as perguntas aplicadas a primeira rodada 

de entrevistas: 

 
1) Nome:  
      Tempo de Agência:  
      Unidade Organizacional: 
 
2) Como é a Gestão da Informação na ANEEL? 

 
3) E a Gestão do Conhecimento? 
4) A implantação do novo Portal contribuirá para melhoria na Gestão da 
Informação? E do Conhecimento? 
 
5) Em sua opinião uma integração maior entre as áreas possibilitará uma 
melhor Gestão do Conhecimento? 
 
6) Em sua opinião o Portal Corporativo na ANEEL é uma ferramenta de 
Gestão da Informação e/ou Gestão do Conhecimento?  
 
7) O Portal permitirá: 

a. Encontrar informação relevante e fontes de conhecimento? 
b. Codificar e publicar seus conhecimentos? 
c. Colaborar on-line? 
 

8) Quais são os principais desafios para a Gestão da Informação na ANEEL? 
E do Conhecimento? 
 
9) Quais seriam as funcionalidades mais desejadas para a gestão da 
informação e para a gestão do conhecimento no portal corporativo da 
ANEEL? 
 

 

Todas as respostas dadas estão transcritas no Apêndice deste trabalho, compondo 

também a tabela apresentada a compilação de todas as respostas objetivando, como preconiza 

a metodologia DELPHI, apresentar uma “feedback” controlado na busca de uma 

convergência entre os especialistas que participam da pesquisa. 
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Ao final da segunda etapa, foram encaminhados questionários com a compilação das 

respostas ao grupo de especialistas. Objetivando estimular a convergência, optou-se por 

utilizar o modelo de Likert, sendo a seguir apresentadas as transcrições das respostas.  

 

 
Figura 9: Questionário da segunda iteração junto aos especialistas 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Em função dos especialistas convergirem suas opiniões (respostas concordo 

plenamente e concordo) para a maioria das questões, as limitações temporais aliadas à entrega 

do trabalho e à agenda apertada dos especialistas, decidiu-se por encerrar nossa pesquisa 

nessa iteração. 
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4 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO NA ANEEL – 

ÊNFASE PORTAL CORPORATIVO 

 
  

4.1 Diagnóstico  

 
No Ano de 2004, foi realizado pela Superintendência de Gestão da Informação da 

ANEEL, um seminário estratégico com o objetivo de avaliar a utilização das TIC e do Portal 

Corporativo dentro do processo de Gestão de Informação e do Conhecimento na Agência, a 

seguir apresentamos algumas das principais análises e proposições: 

 

Na exposição realizada por Frontin (2004), foram apresentadas as bases do Plano 

Estratégico de Informação (PEI), segmentadas em Ação estratégicas e Iniciativas para alcance 

dos resultados: 

 

 
Figura 10: Plano Estratégico de Informação (2004) 
Fonte: Apresentação PEI (2004) - Frontin 
 
 

No mesmo evento Carretta (2004) apresentou uma série de considerações e análises 

sobre o Portal Corporativo da ANEEL, na época intitulado Portal da Internet, cujo objetivo 

principal era a busca do diálogo sistemático e a ampla comunicação com as instituições e com 

a sociedade. A seguir apresentamos as principais conclusões sobre o tema: 
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 O Portal da ANEEL, na época se destacava dentro do cenário nacional, tendo recebido 

indicações para o Prêmio iBest em várias categorias, tendo recebido 04 prêmios em 

diferentes categorias; 

 Naquele momento, o Portal disponibilizava: Boletins Informativos; Informações e 

Legislação Setorial; Acesso para Audiências e Consultas Públicas; etc... 

 Foram também identificadas oportunidades para melhoria: Notícias em tempo real; 

Portal Bilíngue; Fórum, Internet via telefone; Acesso a portadores de necessidades 

especiais; Disponibilização de trabalhos acadêmicos; Enquetes;etc. 

 

 
 

 
Figura 11: Avaliação Portal Corporativo ANEEL Fonte: Apresentação PEI (2004) - Carretta 

 

Fress (2007), concluiu que na ANEEL, à época, não se aplicava a GC (incipiente e de 

forma intuitiva), porém com uma gestão “informacional” de excelência, o que fazia o autor 

afirmar que a Agência poderia se tornar uma “organização do conhecimento”.  “A ANEEL 
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demonstra ser uma organização intensiva em conhecimento, fornecendo e fomentando o 

conhecimento para o setor elétrico brasileiro”. 

  

O mesmo autor afirma que para instituir a GC na instituição seria essencial: 

 
Reconstruir a cultura organizacional; fortalecer os mecanismos administrativos; 
aplicar novas formas de gestão; aprimorar e modificar o papel dos líderes; valorizar 
o trabalhador além da questão salarial; e adequar os meios tecnológicos e de 
comunicação, para que favorecem todos os processos internos e externos a 
organização, fortalecendo os mínimos critérios que definem uma organização do 
conhecimento. 

 

Em 2012, foi realizada uma Pesquisa de Clima Laboral junto aos colaboradores da 

ANEEL (2012), sendo para tanto empregado um questionário com 71 itens com afirmativas 

sobre diversos aspectos relacionados ao contexto organizacional, com escala de resposta do 

tipo Likert9. Para a avaliação e análise dos resultados foi considerada a média do índice de 

Favorabilidade10.  

 

A seguir apresentam-se os resultados da referida pesquisa que estão relacionados ao 

tema deste trabalho, ressalta-se que foram considerados desfavoráveis pela empresa 

responsável pelo levantamento à média do índice de Favorabilidade inferior a 50%. 

 
 
 

                                            

 

 
9 A escala Likert ou escala de Likert é um tipo de escala de resposta psicométrica usada habitualmente em 
questionários, e é a escala mais usada em pesquisas de opinião. 
 
10 A média considerada é apurada a partir das respostas dos servidores nos itens que compõem cada fator, tomando-se por 
base a escala de 5 (cinco) pontos descrita. Critério de interpretação dos resultados da pesquisa: 
Média Índice de Favorabilidade: Favorável: maior que 3 ( 75%) - Satisfatório (++): entre 2,50 e 3,00  (entre 62,5 e 75%) - 
Satisfatório (+): entre 2,00 e 2,49 (entre 50 e 62,49%) e Desfavorável: menor que 2,00 (  50%) 
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Figura 12: Resultados Pesquisa do Clima Laboral da ANEEL (2012) 
Fonte: Superintendência de Recursos Humanos – SRH/ANEEL 

 

Na maioria dos critérios analisados, o nível de satisfação dos colaboradores mostrou-

se acima do nível satisfatório (+). Destacam-se de forma positiva o item Equipe de Trabalho e 

Comunicação, por outro lado o critério pior avaliado foi o Relacionamento entre as Unidades.  

 

Analisando mais profundamente o item comunicação, observa-se que a Agência 

consegue fazer um bom trabalho com relação à confiabilidade e a disseminação das 

informações entre seus colaboradores, a despeito da oportunidade de melhoria com relação às 

comunicações referentes ao planejamento estratégico da instituição e as metas de trabalho dos 

servidores.  
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Figura 13: Resultados Pesquisa do Clima Laboral referente à Comunicação Interna  
Fonte: Superintendência de Recursos Humanos – SRH/ANEEL. 
 
 

Como anteriormente mencionado, o fator Relacionamento entre as Unidades é o que 

apresentou resultados menos favoráveis contrastando com o Relacionamento que apresentou 

os melhores resultados. Baseado nesse resultado, o Relatório afirma que “A colaboração, 

integração, compartilhamento de soluções e o conhecimento apresentam em nível crítico, 

demandando uma ação de melhoria”. (grifo nosso). 

 

 

 
Figura 14: Resultados Pesquisa do Clima Laboral referente à Relação entre Uorgs 
 

Cabe ressaltar que a pesquisa, além do questionário com as questões “fechadas”, 

contou com espaço disponibilizado para críticas e sugestões. A análise dessas contribuições 

reforçaram as percepções com relação à falta de integração entre as unidades organizacionais 
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(f=18 menções), trouxeram também algumas críticas sobre a comunicação interna (f=3 

menções), porém com frequência reduzida. 

 

As conclusões alcançadas pela Pesquisa de Clima Laboral (ANEEL, 2012) 

corroboram com as apresentadas por Frees (2007), uma vez que em ambos os trabalhos é 

possível identificar a ANEEL como uma organização com uma capacidade elevada de 

disseminação de informações relevantes, tanto extramuros quanto intramuros, porém com 

níveis incipientes de práticas relacionadas à Gestão do Conhecimento, que ficam “represados” 

dentro das uorgs da instituição. 

 

A ANEEL também faz uso do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI11 

que é um 
Instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de 
Tecnologia da Informação que visa a atender às necessidades tecnológicas e de 
informação de um órgão ou entidade para um determinado período (ANEEL, 2014).  

 

O PDTI objetiva alinhar os recursos disponíveis para TI às ações estratégias, 

contribuindo para o fortalecimento da capacidade regulatória e para a melhoria do 

desempenho da ANEEL no cumprimento da sua missão em acordo com prescrito pelos órgãos 

de controle da Administração Pública Federal. 

 

Entre as ações prescritas pelos órgãos de controle, encontra-se o Plano de Gestão de 

Riscos de TI, para o período de 2014 a 2017, que faz menção expressa a “Perda de 

conhecimento e de capital intelectual”, como uma das principais fontes de risco para a atuação 

da Agência.  

 

                                            

 

 
11 A laboração e a atualização regular do PDTI pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal é uma 
orientação estabelecida no âmbito do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação 
(SISP), da SLTI. Ela se fundamenta na Constituição Federal de 1988 (art. 174)1, e no Decreto-lei nº 200, de 25 
de fevereiro de 1967 (art. 6º)2, que conferem à prática do planejamento um princípio básico para as atividades 
dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. 
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“POR PERDA DE CONHECIMENTO E DE CAPITAL 

INTELECTUAL” 

Os riscos associados à perda de profissionais efetivos e terceirizados, 

alguns há muito tempo na Agência, estão a seguir discriminados: 

  

a) Riscos associados à insuficiência do conhecimento da atividade 

regulatória;... 

c) Risco de perda, exposição indevida de informações, ou 

comprometimento da segurança dos dados decorrente do 

desconhecimento dos requisitos do negócio;  

 

e) Risco de incapacidade de solução imediata de incidentes ou 

problemas críticos.  

 

A ANEEL vem ao longo dos anos realizando uma série de ações, iniciativas e até 

projetos piloto relacionadas à Gestão da Informação e do Conhecimento. A seguir 

descrevemos algumas iniciativas realizadas ou em curso na Agência: 

 

a) Fórum Forte Integração ANEEL: 
 
 Instituído pela Portaria nº 114, de 26 de setembro de 2003, que aprovou a Norma de 

Organização ANEEL Nº 009, constante do anexo desta Portaria, estabelecendo a metodologia 

para o funcionamento do “Fórum Técnico de Integração” da ANEEL e da Sociedade.  

 

Tinha como premissas a criação de um ambiente virtual para troca informativo e com 

o objetivo da integração técnica e gerencial entre dirigentes, gerentes, assessores, 

colaboradores, servidores públicos da ANEEL e convidados externos e internos pela 

Diretoria.  A norma previa que a programação e o cronograma das reuniões seriam 

coordenados pela Superintendência de Planejamento da Gestão SPG em conjunto com a 

Superintendência de Recursos Humanos e com a chefia de Gabinete do Diretor Geral, para 

apresentação ao Diretor Geral, com a previsão de realização de pelo menos uma reunião a 

cada mês. 
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 Apesar de encontrar-se ainda em uso, atualmente com o nome de “ANEEL 

Conferências”, não concretizou as expectativas da época de seu lançamento, funcionando 

atualmente para as discussões específicas de uorgs da ANEEL. 

 

b) ANEEL Agora 
 

  Informativo destinado a divulgar eventos e atividades de interesse do público interno 

que estejam prestes a começar ou que guardem caráter de urgência. O canal de divulgação é o 

e-mail corporativo, sendo as demandas gerenciadas pela Superintendência de Comunicação e 

Relações Institucionais – SCR; 

 
 

c) Compartilhando 

 

  É um informativo eletrônico diário, que também utiliza canais como  o e-mail 

corporativo e a intranet, tendo como objetivo informar e esclarecer os servidores sobre 

decisões tomadas pela Agência e divulgar ações, eventos e iniciativas da ANEEL. 

 

d) Intranet 

 

 É um dos principais veículos de comunicação da ANEEL. O fluxo de dados é 

constante, possibilitando reduzir os custos e ganhar velocidade na divulgação e distribuição de 

informações. 

 

 Na Agência, a intranet se apresenta como um canal de comunicação direto entre a 

empresa e os seus colaboradores, tendo um ganho significativo em termos de segurança. 

 

 A SCR é responsável pela gestão da intranet e pelo desenvolvimento de novas 

seções, cabendo às uorgs manterem atualizado o conteúdo das páginas de sua 

responsabilidade.  
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e) Centro de Documentação – CEDOC 

 

 O Centro de Documentação – CEDOC é um centro de gestão de informações e 

conhecimento especializado em energia e áreas afins. As informações gerenciadas pelo 

CEDOC são disponibilizadas para os usuários internos e externos e são utilizadas como 

referência na confecção de trabalhos da agência e como apoio à tomada de decisões em vários 

ramos do setor elétrico e outras entidades.  

 

 
Figura 15: Intranet ANEEL 

 A equipe que trabalha no CEDOC trata diariamente centenas de informações 

recebidas interna e externamente, procurando o aperfeiçoamento e a inclusão de novos 

processos e melhores soluções para o acesso à informação. Além de um acervo especializado 

na literatura da área de energia e na história do setor elétrico, constam também obras que 

abrangem os conteúdos da área de direito, economia, administração, informática, marketing, 

recursos humanos, gestão pública dentre outras. 
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O acervo do CEDOC é especializado na área de energia elétrica e possui aproximadamente 

151.000 documentos divididos em atos legais, inventários hidrelétricos, livros, periódicos e 

materiais especiais, tanto nacionais como estrangeiros. Desse total, são 100.000 atos legais, 

20.200 livros, 11.750 materiais especiais, 5.300 fascículos de periódicos etc., que também 

estão disponíveis para consulta na Biblioteca Virtual. 

 

 
Figura 16: Página Intranet Centro de Documentação da ANEEL 

 
 
 
 

f) Vídeos  
 

Todos os eventos que são gravados em vídeo (seminários, workshops, palestras, 

solenidades e outros), realizados na Agência, têm seus registros disponibilizados ao público 

interno. Tal ação configura-se uma importante forma de informação e transferência de 

conhecimento, treinamentos e seminários são disponibilizados de forma integral. 
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g) Yammer 
 

 O Yammer é uma rede social privada que o ajuda a se manter conectado com as 

pessoas certas, compartilhar informações com a equipe e organizar projetos.  

 

 Recentemente, como forma de discutir a questão energética do Brasil, principalmente 

em função dos regimes hidrológicos desfavoráveis, a ANEEL instituiu uma rede social 

corporativa para a troca de ideais e informações sobre o tema. Atualmente o Yammer conta 

com a participação de mais de 100 colaboradores. 

  

h) “QUIZ” Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica 
 

Objetivando disseminar informações e conhecimento sobre os direitos e deveres dos 

consumidores de energia elétrica, consolidados na Resolução ANEEL nº 414/2010 foi 

desenvolvido um questionário interativo e disponibilizado na rede corporativa. 
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O “QUIZ” foi desenvolvido por meio de um trabalho conjunto de quatro 

superintendências (SRC; SCR; SRH e SGI), e tinha como principal objetivo atrair o interesse 

dos colaboradores para um treinamento interno sobre as “Condições Gerais de Fornecimento 

de Energia Elétrica”. 

 

Ao fim de 15 dias o questionário foi respondido 183 vezes por 129 participantes 

diferentes, sendo realizados treinamentos sobre o assunto para mais de 30 servidores. 

 

 
 

4.2 Reformulação Portal Corporativo da ANEEL 

 Até 2005, o portal da ANEEL recebeu prêmios e era considerado um dos melhores 

de organizações públicas na internet. Atualmente a realidade é outra, uma vez que o mesmo 

recebe severas críticas quanto a falhas de organização, usabilidade, navegabilidade e recursos 

de busca, entre outros. 

 

A partir de 2011, algumas uorgs da ANEEL passaram a envidar esforços no sentido de  

reformular o portal corporativo. Tais esforços apresentaram com o resultado prático a 

realização de estudos, a estruturação de uma minuta de Termo de Referência para contratação 
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de uma consultoria especializada, a realização de uma enquete sobre o portal e a criação de 

um Grupo de Trabalho (GT-Portal) para elaboração e implantação do novo Portal da ANEEL.  

 

A enquete foi realizada em 2011, sendo disponibilizada durante o período de 30 dias 

na página de entrada do portal, recebendo 385 contribuições e confirmando alguns dos 

problemas diagnosticados e das demandas de atualização.  

  

 No final do ano de 2012, foram retomadas as discussões com relação à renovação do 

Portal, sendo as primeiras reuniões marcadas pela discussão com relação às expectativas para 

o novo portal e pelo levantamento de referenciais para a condução do projeto.  Para subsidiar 

a análise decidiu-se por elaborar uma enquete, com foco no público externo, que inserida em 

formato “pop up” na página de entrada do portal no período entre 21/01 a 22/02/2013. Cujos 

resultados são sintetizados na tabela a seguir: 
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 Para complementar a análise, foi realizada uma série de entrevistas junto ao 

público interno, um questionário de levantamento de requisitos de conteúdo de todas as uorgs. 

As reuniões de entrevista e levantamento de requisitos ocorreram entre os meses de março a 

abril de 2013. Ao todo, foram entrevistadas 23 unidades em reuniões com tempo médio de 

duas horas. 

 

 Ao final do trabalho realizado pelo grupo de trabalho intitulado “GT Portal” da 

ANEEL, foram compilados na Nota Técnica /2012 os principias problemas do Portal da 

ANEEL, cuja transcrição encontra-se a seguir: 

  

a) Conteúdo desatualizado; 

b) Falta de comprometimento dos responsáveis pelos conteúdos publicados; 

c) Falta do recurso de “meta tags” para auxílio a buscas; 

d) Busca ineficaz e sem informação contextual; 

e) Serviços não segmentados aos públicos de interesse; 

f) Crescimento desordenado; 

g) Uso inadequado dos destaques na página inicial; 

h) Uso inadequado dos banners; 

i) Não oferece destaque aos serviços oferecidos pela ANEEL; 

j) Uso de siglas desconhecidas ao público leigo; 

k) Linguagem técnica de difícil entendimento; 

l) Tamanho de fonte inadequado; 

m) Problemas de acessibilidade e inadequação aos padrões e-MAG; 

n) Falta de padrão de cores; 

o) Links quebrados; 

p) Problemas de padronização;  

q) Menus desorganizados e não amigáveis; 
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r) Mapa do site incompleto/inconsistente.” 
 

4.3 Resultados da Pesquisa 

 

4.3.1 Resultados Entrevista 

 
Ao final das entrevistas, as respostas foram compiladas e reapresentadas aos 

especialistas, em forma de questionário fechado, onde os participantes poderiam confirmar a 

aderência das respostas, por meio de gradações que variavam de concordo plenamente até 

discordo plenamente. Os resultados das entrevistas são compilados a seguir na tabela a seguir:  

 

 
Figura 17: Compilação resultados entrevista 
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 Figura 18: Gráfico respostas 2a interação 
 

A análise das respostas ao questionário nos permite afirmar que existe uma tendência 

clara de convergência entre os especialistas uma vez que todas as afirmações apresentam um 

grau de concordância acima de 50% (concordo plenamente e concordo). 

 

4.3.2 Gestão da Informação 

 

Com relação à gestão da informação, após a realização de duas rodadas de consulta 

junto aos especialistas, com níveis de concordância de 87,5%; 87,5% e 100%, 

respectivamente, chegaram-se as seguintes assertivas: 

 
“A gestão da informação na ANEEL necessita ser melhorada, os dados são de 
responsabilidades das unidades organizacionais, porém não existe uma integração 
dos fluxos de informação, ocasionando: discrepâncias; desatualização e gasto 
excessivo de recursos financeiros e humanos. 

 
“A falta de um banco de dados único acarreta problemas para a gestão da 

informação.” 

 

“Tanto gestão da informação quanto gestão do conhecimento, porém para isso será 

necessária à unificação dos conceitos entre as áreas, e consequente integração das 

bases de dados das áreas da Aneel.” 
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“O maior desafio será a necessidade de criação de uma cultura organizacional mais 

colaborativa, que propicie a integração das informações e do conhecimento entre 

Uorgs, transformando-os de departamentalizados para institucionais.” 

 

Tais afirmações guardam coerência com as pesquisas e relatórios anteriormente 

envolvendo o tema Gestão de Informação na ANEEL, a seguir transcritas: 

 
O Portal da ANEEL, na época se destacava dentro do cenário nacional, tendo 
recebido indicações para o Prêmio iBest em várias categorias, tendo recebido 04 
prêmios em diferentes categorias (CARRETA, 2004). 
 

Fress (2007) - gestão “informacional” de excelência. 

 

Como anteriormente mencionado o fator Relacionamento entre as Unidades é o que 
apresentou resultados menos favoráveis contrastando com o Relacionamento que 
apresentou os melhores resultados. (ANEEL, 2012) 

        

Ao final do trabalho foram compilados os principias problemas do Portal da 
ANEEL, cuja transcrição encontra-se a seguir: 
 
a) Conteúdo desatualizado; 
b) Falta de comprometimento dos responsáveis pelos conteúdos publicados; 
c) Falta do recurso de “meta tags” para auxílio a buscas (ANEEL, 2013) 

 
 

Preliminarmente conclui-se que existe a possibilidade da ANEEL, com a inserção do 

novo portal corporativo, voltar a se posicionar como uma instituição “fornecedora” de 

informação de qualidade, voltar a ter “excelência informacional” como anteriormente citado. 

Ressalta-se que foram afirmadas claramente a necessidade de uma maior integração entre as 

unidades organizacionais e a criação de uma unidade responsável pela manutenção da 

informação, garantindo-lhe a confiabilidade que se faz necessária de forma perene. 

 

4.3.3 Gestão do Conhecimento 

Com relação à gestão do conhecimento, após a realização de duas rodadas de consulta 

junto aos especialistas, com níveis de concordância de 87,5%; 87,5% e 100%, 



60 

 

 

 

respectivamente, chegaram-se as seguintes assertivas ao final das rodadas junto aos 

especialistas: 

 

“Existe um grande esforço na busca do conhecimento e no aumento da especialização 

dos colaboradores da ANEEL, porém não existem práticas para compartilhamento 

desse conhecimento nem transferência entre colaboradores e outras uorgs”. 

Formação de “ilhas de conhecimento” 

 

“Certamente a integração entre as áreas possibilitará o compartilhamento do 

conhecimento disponível nas uorgs (ilhas) e uma maior colaboração de todas de 

forma institucional e não departamentalizada.” 

 

“Tanto gestão da informação quanto gestão do conhecimento, porém para isso será 

necessária à unificação dos conceitos entre as áreas, e consequente integração das 

bases de dados das áreas da Aneel.” 

 

O maior desafio será a necessidade de criação de uma cultura organizacional mais 

colaborativa, que propicie a integração das informações e do conhecimento entre 

Uorgs, transformando-os de departamentalizados para institucionais. 

 

Mais uma vez as afirmações guardam coerência com as pesquisas e relatórios 

anteriormente envolvendo o tema Gestão do Conhecimento na ANEEL, sendo a seguir 

reproduzidos trechos dos referidos estudos: 

 
“A Gestão do Conhecimento (incipiente e de forma intuitiva) não se aplica a 
ANEEL” 
Porém com uma gestão “informacional” de excelência, o que fazia o autor afirmar 
que a Agência poderia se tornar uma “organização do conhecimento”.  “A ANEEL 
demonstra ser uma organização intensiva em conhecimento, fornecendo e 
fomentando o conhecimento para o setor elétrico brasileiro”. 

  
Para instituir a GC na instituição seria essencial: reconstruir a cultura 
organizacional; fortalecer os mecanismos administrativos; aplicar novas formas de 
gestão; aprimorar e modificar o papel dos líderes; valorizar o trabalhador além da 
questão salarial; e adequar os meios tecnológicos e de comunicação, para que 
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favorecem todos os processos internos e externos a organização, fortalecendo os 
mínimos critérios que definem uma organização do conhecimento. (FREES, 2007). 

 
Conclui-se que existe a possibilidade da ANEEL com a inserção do novo portal 

corporativo, instituir políticas e procedimentos para instituir uma Gestão do Conhecimento 

eficaz, principalmente do compartilhamento do conhecimento já existente na instituição, 

sempre referenciado como as “ilhas de conhecimento”.   

 

4.3.4 Potencialidade do Portal Corporativo 

 

Com relação às potencialidades do novo portal corporativo, após a realização de duas 

rodadas de consulta junto aos especialistas, com níveis de concordância de 100%; 100%; 

87,5% e 82,5%, respectivamente, chegaram-se as seguintes assertivas: 

 

“O novo Portal contribuirá tanto para a gestão da informação quando do 

conhecimento, a arquitetura da ferramenta possibilitará uma maior organização e 

integração dos dados, porém é necessária uma definição clara da forma de 

estruturação da informação, dos conteúdos e da forma de colaboração para o 

conhecimento.” 

 

“Certamente a integração entre as áreas possibilitará o compartilhamento do 

conhecimento disponível nas uorgs (ilhas) e uma maior colaboração de todas de 

forma institucional e não departamentalizada.” 

 

“O Portal Corporativo possuirá as três funcionalidades (encontrar informação 

relevante e fontes de conhecimento, codificar e publicar seus conhecimentos, 

colaborar on-line) entre outras, porém especificamente sobre a forma de publicação 

de conhecimento e a colaboração on-line, mas dependerá muito da forma como será 

implementado, cabendo a alta gerência e aos envolvidos no projeto esta definição.” 
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“Ferramentas que possibilitem a consolidação das informações e conhecimento da 

ANEEL (Wiki’s; análise comportamental; gestão documental, etc..) e colaboração on-

line dos servidores (rede social corporativa, chat, etc...)”.  

 

As opiniões dos especialistas convergem no sentido de que o novo portal corporativo 

da ANEEL possui as potencialidades necessárias para fazer a gestão da informação, levando a 

Agência a tornar-se novamente uma fonte de informação confiável, dinâmica e atualizada 

para a sociedade e também possui as atribuições para se transformar em um Portal do 

Conhecimento, como apresentado no trabalho de Dias (2001). 
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5 CONCLUSÕES 

 

5.1 Conclusões Finais 

 
Entende-se que o questionamento inicial que motivou o trabalho: “Identificar a 

potencialidade do novo Portal Corporativo da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 

como ferramenta para a Gestão da informação e Gestão do Conhecimento na Agência” foi 

respondida, uma vez que, a partir da aplicação dos questionamentos e da rodada de 

“feedback” controlado junto aos especialistas das principais unidades organizacionais 

relacionadas ao tema (SRH; SCR; SGI; SPE e SRC), como preconiza a metodologia Delphi, 

ou seja, a partir da convergência da opinião dos especialistas, foi possível concluir que o novo 

Portal Corporativo tem todos os requisitos e as funcionalidades necessárias a uma efetiva 

Gestão da Informação e do Conhecimento. 

 

Na visão dos especialistas, além do Portal ser uma ferramenta poderosa para a GC e a 

GI, sua implementação, em função de todos os recursos e esforços necessários, cria um 

ambiente oportuno para uma maior integração das unidades organizacionais; estruturação das 

áreas e dos recursos e anexação das “ilhas de conhecimento”, possibilitando assim superar a 

departamentalização existente e contribuir para a transformação da ANEEL, de uma 

organização que possui grande conhecimento em suas áreas para uma instituição que estimula 

a aquisição e compartilhamento do conhecimento, entre as unidades organizacionais e a 

própria sociedade contribuindo para o engrandecimento de todos os envolvidos nesse 

processo.  Período muito longo. Um pouco confuso. 

 

Por outro lado, os especialistas entrevistados são unânimes em afirmar que: “O maior 

desafio será a necessidade de criação de uma cultura organizacional mais colaborativa, que 

propicie a integração das informações e do conhecimento entre Uorgs, transformando-os de 

departamentalizados para institucionais”. Tais conclusões vão ao encontro da literatura 

referente aos temas Gestão do Conhecimento e Portais Corporativos. 

 



64 

 

 

 

Nonaka e Takeuchi (2004), afirmam que, em qualquer organização, existem 04 

barreiras para a gestão do conhecimento:  necessidade de uma linguagem legitimada; história 

(cultura) organizacional; procedimentos e  paradigmas institucionais. 

 

Segundo Terra e Gordon (2005), os portais corporativos são a solução mais moderna 

para tornar a informação mais acessível para todos os níveis gerenciais, colaboradores, 

clientes e parceiros. No mesmo livro os autores enfatizam que para uma implementação 

satisfatória de um Portal Corporativo a prioridade número um é a necessidade de alinhamento 

das estruturas organizacionais. 

 

 

Por fim conclui-se que, além dos recursos tecnológicos (Portal Corporativo), faz-se 

necessário a ANEEL criar normas e procedimentos e ainda fomentar a participação da Alta 

Gerência, para que seja possível a implementação da gestão da informação e do conhecimento 

de forma efetiva na Agência.  

 
 

5.2 Limitações do estudo 

 

A limitação deste estudo está relacionada à aplicação apenas em uma instituição 

pública, ou seja, os resultados refletem em grande medida a estrutura, os processos e até a 

cultura organizacional da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mesmo 

considerando que outras Agências Reguladoras possuem estruturas e processos similares, 

dificilmente as culturas organizacionais se assemelham.  

 

Ressalta-se que a metodologia Delphi apresentou-se de grande valia para a realização 

de pesquisas dentro desse tipo de instituição, que via de regra, detém grande número de 

especialistas em um setor de atuação, com elevada concentração de conhecimento e formação 

acadêmica.  
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5.3 Propostas de Estudos sobre o Tema 

 

A gestão da informação e do conhecimento em uma Agência Reguladora é de grande 

importância em função das consequências advindas de decisões equivocadas desse órgãos 

podem causar a setores de importância vital para o Brasil. Acreditamos que no futuro possam 

ser desenvolvidos estudos referentes: 

 

1) A efetividade do Portal Corporativo na Gestão da Informação e Conhecimento em 

instituições públicas; 

2) Desenvolvimento de funcionalidades para gestão do conhecimento e disseminação 

para os públicos internos e externos; 

3) Estudos referentes à concessão recompensas em função das contribuições para a 

disseminação do conhecimento institucional entre os pares. 
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APÊNDICE – RELATÓRIO COMPILAÇÃO DAS RESPOSTAS DAS ENTREVISTAS 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS RESPOSTAS DAS ENTREVISTAS 

 

PARTICIPANTES / TEMPO ANEEL 

 

 

UORGS 

Especialista I (7 ANOS) 
Especialista II (8 ANOS) 
Especialista III (9 ANOS) 

Especialista IV (7,5 ANOS) 
Especialista V (14 ANOS) 
Especialista VI (4 ANOS) 
Especialista VII (3 ANOS) 
Especialista VIII (9 ANOS) 

 

SCR 
SRC 
SGI 
SRH 
SPE 

CEDOC 

QUESTÃO 2 COMPILAÇÃO RESPOSTAS 

 
2) Como é a Gestão da Informação na 

ANEEL? 

  

A gestão da informação na 
ANEEL necessita ser melhorada, 
os dados são de 
responsabilidades das unidades 
organizacionais porém não existe 
uma integração dos fluxos de 
informação, ocasionando: 
discrepâncias; desatualização e 
gasto excessivo de recursos 
financeiros e humanos. 
A falta de um banco de dados 
único, acarreta problemas para a 
gestão da informação. 

 

Respostas 1a Interação Respostas 2a Interação 

I 
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RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS RESPOSTAS DAS ENTREVISTAS 

A gestão de informação na ANEEL, até 

por questões de norma da administração 

pública, é descentralizada, cada unidade 

organizacional pelas informações referentes à 

sua área de atuação. Apesar da gestão 

documental da Agência, que se dá por meio 

dos processos, no Portal ela não é 

representada de acordo com as instruções 

processuais em constante mudança, podendo 

algumas vezes ser considerada pulverizada. 

 

Há uma carência de alinhamento 

estratégico das informações técnicas no 

Portal, ocorrendo muitas vezes discrepâncias 

entre as informações técnicas oferecidas 

pelas uorgs. 

 

Atualmente, falta de um banco de dados 

de informação única, falta de gestão da 

informação entre as áreas (fluxo) no âmbito 

do Portal; e mesmo na gestão documental 

(sicnet 2.0), apenas a tramitação processual, 

por meio de memorandos, é o instrumento 

que garante o fluxo do processo. 

 

Exemplo: A área de concessão realiza 

um leilão de linhas de transmissão, e registra 

os resultados do leilão, e as características do 

empreendimento – 200 km. Após a 

construção a fiscalização constata que a linha 

 

 

 

(   ) Concordo plenamente 

 

(X) Concordo 

 

(  ) Nem concordo nem discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 
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ficou com 210 km, tais informações não são 

trocadas e cada informar valores distintos. 

 

Necessidade de uma gestão corporativa 

da informação, de integração de dados nas 

áreas e de ações estruturantes para lidar com 

a informação.  

 

Está sendo estudada, já há mais de um 

ano, uma solução para esse problema, que 

vem sendo chamada de Banco de Dados 

Corporativo, onde, espera-se, haverá 

informações únicas para consumo de toda a 

agência, e o portal inclusive. 

                         II 

Centralizada na SGI, e por ser 

centralizada apresenta gargalos (atrasos na 

entrega de sistemas).  

Hierarquia (DIKW) 

  
 

DIKW, do inglês Data-Information-

Knowledge-Wisdom, ou Pirâmide do 

Conhecimento, é uma hierarquia 

 

 

(  X ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

(   ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

Sabedoria 
(Uorgs)

Conhecimento 
(Uorgs)

Informação (SGI)

Dados (Uorgs)
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informacional utilizada na Gestão do 

Conhecimento, na qual cada camada 

representa evolução em relação à camada 

anterior. 

 

A SGI é responsável pela produção de 

informações, mas para isso é necessário 

contar com dados.  

 

A falta de responsabilização sobre a 

gestão dos dados dificulta a produção de 

informações. 

 

No entanto, mesmo quando as Uorgs 

tem dados  a SGI não consegue produzir as 

informações na velocidade desejada. 

 

Problemas evasão de conhecimento em 

função de fim de contratos de trabalho 

terceirizados. Processo de informatização – 

terceirização gerou problemas, atendia por 

demanda - sistemas estanques e 

departamentalização, falta de padronização 

dos repositórios de dados.  Ex: Nº 

consumidores – colhida em diversos 

momentos diversas áreas – informações 

diferentes. 

 

Causa e assimetria de informação e falta 

de credibilidade na mesma. Agentes utilizam 
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essa assimetria em benefício próprio.  

 

Processo corretivo em andamento – 

série de projetos ao  longo do tempo 65 

sistemas em funcionamento – refazê-los é 

extremamente trabalhoso.Medidas tomadas: 

Projeto Map-info – base de dados sem 

redundância e corporativa. 

 

Informatização de dados – certo 

descompromisso das áreas em relação à 

atualização dos sistemas. Ex: SARI e 

Cadastro de Agentes – sem responsáveis 

pela atualização retorno SGI. Ex: Informação 

agente mais importante ficou com a SGI – 

sistema de relacionamento importante para 

apenas uma área. 

 

Necessidade de melhorar a Governança 

Corporativa de informação. 

III 

Razoável. Existem ferramentas de banco 

de dados, mas que não são integradas e não 

são uniformizadas. Em alguns casos, a 

própria ferramenta fornece informações 

consolidadas divergentes para o mesmo 

parâmetro e em outros existe certa dificuldade 

em consolidar os dados. 

1.1.1.1.1.1.1.1.1  

(X) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 
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RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS RESPOSTAS DAS ENTREVISTAS 

 

( ) Discordo totalmente 

 

IV 

Necessita de melhorias, as informações 

são de responsabilidades das uorgs, porém 

sem integração dos dados. A SRH via de 

regra é uma fornecedora de dados, esforço 

muito grande para a manutenção e 

atualização de informações. Ex: Ramal 

telefônico compartilhamento do ramal, falta de 

integração. 

 

(X) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

(  ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

V 

A gestão da informação na ANEEL no âmbito 

interno e externo à Autarquia, executada pelas 

Unidades Organizacionais (de forma 

descentralizada), é desenvolvida de modo a 

atender os requisitos de coletar, tratar, processar, 

armazenar, disseminar e recuperar dados e 

informações, proporcionando a agregação de valor 

na procura do conhecimento, com o apoio de 

soluções de Tecnologia de Informação - TI 

(softwares e hardwares – este utilizado para 

hospedar os produtos e dar condições de acesso, 

armazenamento e rapidez em banco de dados, 

Web etc.), conforme características e finalidades de 

(  ) Concordo plenamente 

 

(  ) Concordo 

 

(X) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 
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cada produto de informação por estas Unidades. 

Também, se apoia no requisito de atualidade para 

acompanhar a evolução tecnológica, a diversidade, 

a qualidade e a disponibilidade das fontes de 

informação. 

 

Na ANEEL, utilizamos vários softwares para 

disponibilizar os produtos de informação na Intranet 

e Internet, dentre eles o SICNet 2.0 (que propicia o 

gerenciamento dos documentos oficiais: cartas, 

memorandos, notas técnicas, ofícios etc., 

elaborados e recebidos pela Agência) e o Sophia 

(utilizado para gerir o tratamento, o 

armazenamento, a disseminação e a recuperação 

das informações da legislação do setor, assim 

como do acervo técnico informacional: inventários 

hidrelétricos, normas técnicas, livros, artigos de 

periódicos etc., do setor elétrico brasileiro e áreas 

afins), acessível por meio da Biblioteca Virtual, no 

link http://www.aneel.gov.br/biblioteca/index.cfm. 

 

Cabe destacar que também utilizamos outras 

ferramentas de gestão, utilizadas para 

disponibilizar as informações de inventários 

hidrelétricos 

http://www.aneel.gov.br/biblioteca/inventario.cfm  e 

das Reuniões de Diretoria da Agência 

http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=708&idPe

rfil=3. 
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Portanto, há uma preocupação da Agência 

em fornecer/compartilhar as informações de 

interesse para as pessoas certas, no local correto, 

no tempo certo, no formato adequado e com custo 

zero, de maneira mais transparente, por meio da 

gestão da informação, a qual está alinhada com a 

missão da ANEEL que é “propiciar condições 

favoráveis para que o mercado de energia elétrica 

se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e 

em benefício da sociedade”. 

 

 

VI 

A gestão da informação ainda está bem no 

começo: a iniciativa de definição dos conceitos 

corporativos está começando.  

 

Existem ilhas de informação, cada 

superintendência tratando os dados como “seus”. O 

objetivo é, aos poucos, acabar com o isolamento 

entre as áreas. 

 

(X) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

VII 

A gestão da informação - no sentido de 

técnicas e conhecimentos usados em coleta, 

processamento, armazenagem e distribuição de 

informações - recebeu um tratamento diferenciado 

(   ) Concordo plenamente 

 

(X) Concordo 
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na Agência ao estabelecer um subprocesso dentro 

da SGI com este objetivo, além de um grupo de 

trabalho de mapeamento das informações (GT 

MAPINFO) com o objetivo de analisar o fluxo de 

informação e propor uma governança dos dados da 

agência, estabelecendo, entre outras atividades, 

um único dono para cada informação. O propósito 

é evitar dados duplicados e aumentar a 

confiabilidade da informação disponibilizada pela 

Agência. 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

VIII 

Inefetiva. Predominam ilhas de informação. 

Faltam conceitos válidos para toda a 

organização / entendidos por todas as UORG´s 

da mesma forma. Ex. Qual o investimento total 

realizado no segmento de transmissão no ano 

de 2013? Quantos agentes geradores em regime 

de serviço público existem? 

 

(   ) Concordo plenamente 

 

( X ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

 

QUESTÃO 3 

 

COMPILAÇÃO RESPOSTAS 
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3) E a Gestão do Conhecimento? 

 

Existe um grande esforço na 
busca do conhecimento e no 
aumento da especialização dos 
colaboradores da ANEEL, 
porém não existem práticas 
para compartilhamento desse 
conhecimento nem 
transferência entre 
colaboradores e outras uorgs. 
Formação de “ilhas de 
conhecimento” . 

Respostas 1a Interação Respostas 2a Interação 

I 

Atualmente percebesse um esforço no sentido de 
forma e capacitar a mão de obra, ocorre 
mapeamento de interesses de capacitação, ou 
seja, esforço na busca de conhecimento.  
 
Tal processo cria a possibilidade aumento da 
especialização de colaboradores porém o nível 
de compartilhamento da informação é 
extremamente baixo, como também o 
envolvimento de diferentes áreas de maneira 
sinérgica e portanto estratégica. 
Existe uma defasagem de informação entre os 
colaboradores internos e o público externo, a 
dinâmica em vigor não consegue acompanhar 
mudanças rápidas no ambiente externo. 

 

(   ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

(X) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

 

II 
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Há duas escolas, a Escola americana trabalha 

na retenção do conhecimento pelos sistemas e a 

japonesa de pessoa para pessoa evidente que há 

um problema na ANEEL – rotatividade de mão de 

obra – saída das pessoas perda de conhecimento. 

Solução: recurso das duas escolas – equipes de 

mentoria – transmissão de know-how. 

 

- Sistemas mais flexíveis – armazenamento do 

conhecimento 

- Recursos como “SharePoint”, gerenciamento de 

arquivos, boa governança. 

 

Falta de política de Gestão do Conhecimento para 

toda a Agência. 

 

Nosso trabalho é gerar documentos – estes são 

armazenados nas pastas corporativas e muitas 

vezes em computadores das mesas de trabalho – 

os computadores muitas vezes são formatados 

quando as pessoas saem. 

 

Necessidade de criação de uma base documental 

única (ECM) – Falta de uma política de gestão do 

conhecimento e também a organização 

departamental ajuda tal fato. 

 

Capacitação das pessoas aquém do desejado para 

certas funções - necessidade de criação de uma 

política de capacitação voltada para os cargos que 

a pessoas pode assumir. 

 Ex: Coordenação – Liderança; Gestão de 

Pessoas; Técnicos. 

 

(X ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 
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III 

Razoável. Existam ilhas de conhecimento que não 

interagem entre si e são de difícil identificação na 

Agência. 

 

(X ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

( )  Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

IV 

Algumas experiências pontuais, dentro das 

áreas, alguns eventos de atualização de 

conhecimento mais pouco 

sistematizado.  Capacitação as pessoas 

apreendem, treinam mais não compartilham 

voluntariamente.  

 

(  ) Concordo plenamente 

 

(X ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

V 
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A Agência ainda não possui uma política de 

gestão do conhecimento de modo formalizado e 

sistemático, mas existem iniciativas pontuais como: 

base de dado de trabalhos acadêmicos  

 

 http://www.aneel.gov.br/biblioteca/trabalhos/aber
tura.cfm, palestras de servidores; 

 http://intranet/area.cfm?id_area=1080&area=107
9&raiz=173, depósitos de trabalhos apresentados 
por servidores, vocabulário controlado; 

 http://biblioteca.aneel.gov.br/, glossário 
 http://www.aneel.gov.br/biblioteca/glossario.cfm 

etc.,  
 

as quais agregam valor aos usuários e propiciam o 

desenvolvimento de novos conhecimentos tácitos e 

explícitos .  

 

(   ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

(  ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(  X ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

VI 

Não vejo nenhuma iniciativa em Gestão do 

Conhecimento aqui na Aneel. 

 

(X) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

VII 
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A ANEEL tem algumas ações neste campo, 

como a documentação de processos de trabalho, 

manuais e algumas bases de conhecimento 

específicas de algumas áreas, como o glossário e 

o vocabulário controlado da ANEEL (SGI/CEDOC), 

que definem os termos mais importantes do setor 

elétrico e seus sinônimos. Temos um ambiente de 

colaboração (COLABORA). O Banco de Dados 

Corporativo agrega os dados mais importantes da 

ANEEL. Porém, na minha visão, não existe uma 

ação global para reter o conhecimento 

(principalmente o como fazer) de toda a Agência. 

É visível que a maioria dos profissionais que entra 

na ANEEL aprende na prática e com o 

conhecimento dos colegas, assim como o mercado 

muitas vezes necessita entrar em contato com os 

setores da ANEEL, por não encontrar bases 

externas com o conhecimento que deveria ser 

público. 

 

( X ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

VIII 
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Um Portal Corporativo cria uma 

infraestrutura que pode auxiliar na Gestão da 

Informação e do Conhecimento. Contudo, 

qualquer resultado positivo neste sentido 

dependerá para utilização que a Agência fará do 

Portal. 

 

Será um desafio análogo, por exemplo, a 

utilização da base de documentos e dados do 

SICNet para gerar informação e conhecimento. É 

possível hoje aproveitar dados que estão 

armazenados no SICNet para entender como a 

jurisprudência da Agência evoluiu com relação a 

determinado assunto de outra forma que ler os 

processos? E a indexação dos processos é 

suficiente para se identificar os processos 

administrativos relevantes? Na minha opinião, a 

resposta para ambas as indagações é não. 

 

(   ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

(X  ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

QUESTÃO 4 

 
COMPILAÇÃO RESPOSTAS 
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4) A implantação do novo Portal 
contribuirá para melhoria na Gestão da 
Informação? E do Conhecimento? 

O novo Portal contribuirá 

tanto para a gestão da 

informação quando do 

conhecimento, a arquitertura da 

ferramenta possibilitará uma 

maior organização e integração 

dos dados, porém é necessário 

uma definição clara da forma de 

estruturação  da informação, dos 

conteúdos e da forma de 

colaboração para o 

conhecimento. 

Respostas 1a Interação Respostas 2a Interação 

I 
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O Portal colaborará mais para o conhecimento 

do que meramente para a informação, por interesse 

do usuário ele terá informações e descrição total de 

todos os procedimentos até chegar aos resultados. 

A arquitetura foi pensada para a redução do “gap” 

de informação e conhecimento entre o usuário e a 

área especializada, que nesse caso representa a 

própria ANEEL. 

 

O projeto do Portal seguiu uma “organização 

temática”, ou seja, todo assunto terá uma série de 

predicados que possibilitarão a criação de estruturas 

de informação que possibilitem o conhecimento, em 

contraposição à estrutura atual, que é praticamente 

departamental por assuntos. 

 

Atualmente a informação disponível, 

exemplo:Tarifas  

 

Hoje: O que é tarifa, tarifa por distribuidora e 

tarifas médias. 

Novo Portal: Como se calculam as tarifas, que 

uorgs que estão envolvidas, quais as diferenças 

entre as tarifas , etc... 

 

Com relação a colaboração on-line, a 

ferramenta adquirida possibilita tal tipo de interação, 

porém ainda não se tem uma definição da alta 

gerência se tal funcionalidade será utilizada e quais 

as regras para a utilização. 

Uma das estratégias para implementação é a 

criação de um núcleo de pessoas para avaliar as 

informações a serem disponibilizados, os níveis de 

acesso de cada usuário. 

 

 

 

 

 

 

(X) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

(   ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 
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                                   II 
Portal é uma ferramenta que facilita a 

publicação de informações – facilita a Gestão da 

Informação na medida que não se precisa gastar 

tempo com de programação para publicação na 

web. 

 

Gestão do Conhecimento – seria necessária 

uma Wikipedia Corporativa – recursos de T.I. – 

consulta enciclopédia on-line. Grupos de avaliação 

de conteúdo – ferramentas de colaboração on-line. 

 

A ANEEL dispõe do Portal Corporativo e de 

outras ferramentas “Sharepoint” que possibilitariam 

tais ações, porém falta uma política para utilização 

dessas ferramentas para esse fim. 

 

( X ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

III 
Sim e sim. Há uma necessidade de integrar as 

informações e o conhecimento na Agência. 

 

(X ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

IV 
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O Portal está muito pensado como cada área 

vai construir sua área mas sem muita discussão 

sobre o que será colocado – melhor forma de 

disponibilização da informação. Olhar focado no 

público externo sem preocupação com o público 

interno.  

 

(  ) Concordo plenamente 

 

(X) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

V 
Visto que a gestão da informação na ANEEL se 

apoia de soluções de TI para acompanhar a 

evolução tecnológica , acredito que o novo Portal 

contribuirá sim para o aprimoramento desta gestão, 

no sentido de disponibilizar as fontes de informação 

com mais qualidade, agilidade e acessibilidade. 

 

Também contribuirá na Gestão do 

Conhecimento, pois favorecerá o compartilhamento 

e a utilização da melhor informação e conhecimento 

disponíveis, por meio de aportes recebidos da 

informática, da linguística e da terminologia. 

 

(   ) Concordo plenamente 

 

( X ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

VI 
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Apesar da criação de um Portal Corporativo 

poder ajudar na Gestão da Informação e do 

Conhecimento, a melhoria dependerá de como será 

a utilização do Portal pela Aneel; de como 

disponibilizar a base de documentos e dados para 

gerar informação e conhecimento. 

 

( X) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

VII 
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Sim. A arquitetura de informação do novo 

portal contempla uma classificação e disposição das 

informações mais inteligente, possibilitando que as 

informações cheguem até as pessoas que as 

necessitam. Além disso, a plataforma Liferay, base 

do novo portal, possui uma organização de grupos 

com notificações, o que permitirá que a informação 

possa fluir pela organização através do simples 

cadastramento dela. Um exemplo disto seria a 

publicação de uma norma pela Regulação e, 

automaticamente, a ferramenta notificar a outras 

áreas interessadas no assunto. O conteúdo 

publicado tem um dono e uma página, mas pode ser 

reutilizado em outros lugares do portal evitando a 

duplicação da informação. Além disso, estamos 

preparando o Manual de Governança do Portal 

Corporativo, que conterá, entre outras coisas, os 

papéis e responsáveis por cada informação 

publicada no Portal Corporativo. 

 

Sobre a gestão do conhecimento, o portal 

contém ferramentas que são utilizadas comumente 

para formar uma base de conhecimentos global, 

como o WIKI, publicação de conteúdos. Vejo a 

plataforma Liferay como a ferramenta ideal para a 

formação de uma base de conhecimento interna e 

externa, porém é necessário um projeto específico 

sobre este assunto, já que foge do escopo do 

Projeto de Implantação do Novo Portal. Mesmo 

assim, o GT Portal tem se esforçado para garantir 

que as áreas disponibilizem o seu conhecimento 

público para os usuários do Portal, inclusive 

pensando em áreas com temas agregadores, como, 

por exemplo,  leilões, geração, etc. que necessitam 

de um esforço conjunto de mais de uma UORG. 

(   ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 
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VIII 

Um Portal Corporativo cria uma infraestrutura 

que pode auxiliar na Gestão da Informação e do 

Conhecimento. Contudo, qualquer resultado positivo 

neste sentido dependerá para utilização que a 

Agência fará do Portal. 

 

Será um desafio análogo, por exemplo, a 

utilização da base de documentos e dados do 

SICNet para gerar informação e conhecimento. É 

possível hoje aproveitar dados que estão 

armazenados no SICNet para entender como a 

jurisprudência da Agência evoluiu com relação a 

determinado assunto de outra forma que ler os 

processos? E a indexação dos processos é 

suficiente para se identificar os processos 

administrativos relevantes? Na minha opinião, a 

resposta para ambas as indagações é não. 

 

(   ) Concordo plenamente 

 

( X ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

 

QUESTÃO 5 

 

COMPILAÇÃO 

RESPOSTAS 
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5) Em sua opinião uma integração maior entre 
as áreas possibilitará uma melhor Gestão do 
Conhecimento? 

 

 

Certamente a 

integração  entre as áreas 

possibilitará o 

compartilhamento do 

conhecimento disponível nas 

uorgs(ilhas) e uma maior 

colaboração de todas de 

forma institucional e não 

departamentalizada. 

Respostas 1a Interação 

 

Respostas 2a Interação 

I 

A ferramenta é semântica, ou seja, possibilita 

a busca de informações relacionadas a 

determinado tema, com também possibilita a 

criação de grupos de informação.  

 

Um documento poderia ser tratado como se 

fosse um tema específico, quase como um ente,  

que poderia ser disponibilizada para contribuições 

de diferentes áreas. 

 

(X) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

( )  Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 
II 
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Com certeza. As áreas colaboram porém de 

forma limitada, uma integração maior entre as 

áreas é desejável, necessidade de liderança para 

condução dessa ação. 

 

A SGI poderia conduzir esse processo porém 

teria a necessidade de atuar de forma 

descentralizada.  

 

Criação de equipes da SGI nas áreas para 

desenvolvimento de aplicações – segundo as 

diretrizes corporativas gerais. 

 

Necessidade de colaboração das áreas 

“desconfiança” dos uorgs frente a capacidade da 

SGI entregar produtos e serviços. 

 

Área pede aplicação ou sistema, pode levar 

anos para ser atendida, centralização cria gargalos. 

(X ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

III 

Sim. Com a integração haverá a identificação que 
quais os conhecimentos deficientes por área na 
Agência e quais os que podem ser remanejados. 

 

( X  ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 
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IV 

Certamente a integração  entre as áreas 
possibilitará o compartilhamento do conhecimento 
disponível nas uorgs(ilhas) e uma maior 
colaboração de todas de forma institucional e não 
departamentalizada 

(X ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 
V 

Visto que a gestão da informação na ANEEL se 
apoia de soluções de TI para acompanhar a 
evolução tecnológica , acredito que o novo Portal 
contribuirá sim para o aprimoramento desta gestão, 
no sentido de disponibilizar as fontes de informação 
com mais qualidade, agilidade e acessibilidade. 
Também contribuirá na Gestão do Conhecimento, 
pois favorecerá o compartilhamento e a utilização 
da melhor informação e conhecimento disponíveis, 
por meio de aportes recebidos da informática, da 
linguística e da terminologia. 

 

(   ) Concordo 

plenamente 

 

( X  ) Concordo 

 

(   ) Nem 

concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo 

totalmente 
VI 
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Sim. Na Aneel ainda existem ilhas de 
conhecimento, principalmente por ser formada por 
Superintendências independentes (não existe uma 
instância acima que as agregue).  
Uma maior integração das áreas, na atual estrutura 
da Aneel, iria ter como consequência uma melhoria 
na Gestão da Informação e do Conhecimento. 

 

( X  ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

(   ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 
VII 

Uma integração maior entre as áreas (através de 
um grupo de trabalho, por exemplo) é necessária 
para decidir quais conhecimentos serão geridos e 
de que forma faremos isso. Após a implantação 
dos procedimentos e da base, cada área manterá 
o seu conhecimento, enquanto um grupo central 
governa o conhecimento, atualizando os 
procedimentos e decidindo sobre o que entra ou 
não na base e em qual formato, semelhante ao 
que ocorre hoje com o Banco de Dados 
Corporativo. A integração também é fundamental 
na junção de conhecimentos conjuntos em tema 
superiores às atribuições das UORGs, tais como: 
leilões de energia, geração, transmissão, 
distribuição, etc. 

 

(   ) Concordo plenamente 

 

( X  ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

VIII 
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Sem dúvida. Mas o maior desafio é como 

conseguir uma maior integração das áreas com a 

atual estrutura organizacional e sem mecanismos 

efetivos de recompensas e punições? 

 

(   ) Concordo plenamente 

 

( X ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

QUESTÃO 6 

 

COMPILAÇÃO RESPOSTAS 

6) Em sua opinião o Portal Corporativo na 
ANEEL é uma ferramenta de Gestão da 
Informação e/ou Gestão do Conhecimento?  

 
Tanto gestão da 

informação quanto gestão do 

conhecimento, porém para 

isso será necessária a 

unificação dos conceitos 

entre as áreas, e 

consequente integração das 

bases de dados das áreas 

da Aneel. 

 
 

 

Respostas 1a Interação Respostas 2a Interação 

I 
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Pretende-se que o novo Portal Corporativo no 

futuro seja uma ferramenta tanto para gestão da 

informação quanto para gestão do conhecimento. 

 

Busca-se uma organização “hipertexto”, ou 

seja, tudo a informação acessível a partir da busca 

temática. No Portal reproduziria todas as interações 

e estariam disponíveis todas as ações da ANEEL. 

 

Para tanto além da disponibilização e 

customização da ferramenta para as necessidades 

da Agência, também faz-se necessário uma 

mudança cultural da ANEEL. 

 

( X ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

II 

Sim. Poderá ser usado para as duas coisas 

(GI e GC) porém dependerá das decisões 

corporativas sobre sua utilização. 

 

( X ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

III 
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Gestão da Informação, pois a gestão do 

conhecimento necessita de outras ferramentas 

como salas com instrutores e dinâmicas de grupo. 

 
 

( X  ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

IV 

Gestão da informação pois ainda falta 

políticas para o compartilhamento do 

conhecimento. 

 

(  ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

(X) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

V 
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Será mais uma excelente ferramenta de 

Gestão da Informação que possibilitará a integração 

de diferentes sistemas de informação, levando à 

Gestão do Conhecimento. 

 

(   ) Concordo plenamente 

 

( X  ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

VI 

Gestão do conhecimento. Mas o Portal em si 

não é o principal, antes é necessária a unificação 

dos conceitos entre as áreas, e consequente 

integração das bases de dados das áreas da 

Aneel. 

 

(X  ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

VII 
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O Liferay, plataforma do Portal Corporativo, é 

uma ferramenta preparada para a gestão da 

informação. Nela se pode configurar papéis, grupos 

e donos de cada informação disponibilizada no 

Portal. Também possibilita a configuração de fluxos 

de informação. A plataforma também possui 

ferramentas que ajudam na construção de bases 

de conhecimentos, como o WIKI, além de possuir 

ambiente de colaboração que podem ajudar na 

construção do conhecimento. A ferramenta de 

métricas (atualmente o Google Analytics) também é 

uma peça importante na Gestão da Informação, já 

que ela nos ajuda a entender quem consome a 

informação e quando ela é consumida, permitindo 

analisar se está sendo entregue pra pessoa certa 

no tempo certo. 

(   ) Concordo plenamente 

 

( X  ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

VIII 

Entendo, conforme respondido na questão 4, 

que é uma infraestrutura necessária (mas não 

suficiente) para ambas. Mas é preciso gerar 

informação (a partir de dados brutos) antes de se 

chegar a conhecimento. 

 

(   ) Concordo plenamente 

 

( X  ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 
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QUESTÃO 7 

 

COMPILAÇÃO RESPOSTAS 

7) O Portal permitirá: 
a. Encontrar informação relevante e 

fontes de conhecimento? 
b. Codificar e publicar seus 

conhecimentos? 
c. Colaborar on-line? 

 

O Portal Corporativo 

possuirá as três 

funcionalidades, entre 

outras, porém 

especificamente sobre a 

forma de publicação de 

conhecimento e a 

colaboração on-line, mas 

dependerá muito da forma 

como será implementado, 

cabendo a alta gerência e 

aos envolvidos no projeto 

esta definição. 

 

Respostas 1a Interação Respostas 2a Interação 

I 
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a) Sim 
 

b) Sim. Porém tal colaboração dependerá de 
requisitos de senha. Existe a possibilidade que 
cada área configure seus próprios serviços 
(pesquisas, enquetes, etc...), porém é prevista uma 
camada de supervisão por parte de outras áreas da 
ANEEL. 

 

c) A arquitetura possibilita a 
participação/colaboração on-line, a ferramenta é 
baseada em fluxo, desenha o fluxo da informação e 
cria os “roles” de cada um dos agentes envolvidos.  

( X  ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

(   ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

II 

a) Sim. 
 

b) Sim. 
 

c) Desconhece toda a funcionalidade do Portal. 
Porém dependerá das decisões corporativas sobre 
sua utilização. 

 

(X   ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

III 
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a) Sim. Nesse caso, uma simples busca pode 
ser implementada. 

 

b) Sim. Pode existir um espaço para essa 
identificação. 

 

c) Sim. Pode ser montado um banco de dados 
com um nível de usuário que permita atualizar 
suas informações. 

 

(X   ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

IV 

Tem dúvidas de como será realizada a 

publicação de conteúdo e a colaboração online. 

Essas duas funcionalidades exigirão muitos 

recursos, tenho dúvida se conseguiremos atingir 

tal nível de excelência.  

 

(  ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

(X) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

V 
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a) Sim; 
 

b) Sim; 
 

c) Sim.  

(   ) Concordo plenamente 

 

( X  ) Concordo 

 

(   ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

VI 

Sim para os tres itens, mas dependerá muito 

da forma como será implementado, deveria ter 

como base os conceitos de Gestão do 

Conhecimento. 

 

E é importante que a Aneel tenha como 

objetivo estratégico implementar a cultura de 

Gestão de Conhecimento. 

 

( X ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

(   ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

VII 
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a) Sim. 
 

b) Sim. 
 

c) Desconhece toda a funcionalidade do Portal. 
Porém dependerá das decisões corporativas sobre 
sua utilização. 

 

(   ) Concordo plenamente 

 

( X  ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

VIII 

a) Sim (tem potencial para isto, mas dependerá 
da qualidade da implementação). 

 

b) Sim (idem). 
 

c) Sim (idem). Mas será preciso também, 
antes, desenvolver uma cultura/prática de 
colaboração. 

 

(   ) Concordo plenamente 

 

( X  ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

 

QUESTÃO 8 

 

COMPILAÇÃO RESPOSTAS 
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8) Quais são os principais desafios para a 
Gestão da Informação na ANEEL? E do 
Conhecimento? 

 

O maior desafio será a 

necessidade de criação de 

uma cultura organizacional 

mais colaborativa, que 

propicie a integração das 

informações e do 

conhecimento entre Uorgs, 

transformando-os de 

departamentalizados para 

institucionais . 

 
 
 

 

Respostas 1a Interação Respostas 2a Interação 

I 
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O principal desafio vai ser a necessidade de 

mudança cultural na ANEEL, da especialização 

excessiva dos “donos da  informação”, que  muitas 

vezes desconsideram outras opiniões em 

detrimento de verdades absolutas. 

 

Conscientizar que o melhor trabalho é feito 

em equipe e com compartilhamento da informação 

entre as pessoas e as áreas. 

 

Foco na organização semântica por tema, o 

que torna o processo informacional menos 

complexo, aumentar a interconexão entre as áreas 

e acabar com os “feudos”, típicos da administração 

pública. 

 

( X  ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

 

II 
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Principal desafio integração e colaboração 

entre as áreas no sentido de eliminar informação 

duplicada.  

 

Acabar com ilhas de conhecimento, passando 

este a ser corporativo e não departamentalizado.  

 

Maior colaboração entre as áreas, redução da 

burocracia na busca de solução de problema. 

Ex: Compras: licitação SLC, TR elaborado 

pela SGI – SLC manda voltar para SGI  e retorna 

para a SLC. 

 

Trabalho em conjunto (colaboração) reduziria 

o tempo de soluções dos problemas. 

 

 

( X  ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

III 

Acredito que como a quantidade de 

informações é grande precisa-se de ferramenta que 

forneça informações consolidadas e integre esse 

banco de dados com outros já existentes ou em 

desenvolvimento. No caso da Gestão do 

Conhecimento, o desafio é traduzir essas valores 

qualitativos/subjetivos para informações 

quantitativas/objetivas.  

 

(  X ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

IV 
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Colocar as áreas para conversar e trabalhar 

juntas para criar conhecimento. Recursos humanos 

focados para atualização e manutenção do 

conteúdo.  

 

(  X ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

V 
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Os principais desafios para Gestão da 

Informação são permitir e manter, de maneira mais 

fácil, contínua, ágil e com eficiência o tratamento, o 

processamento, o armazenamento, a 

disseminação, a recuperação e o acesso a 

informação, capacitar as pessoas para utilizarem 

de maneira eficaz os caminhos de acesso e a rede 

de informações como um todo, assim como 

construir/aprimorar caminhos de acesso às 

informações (controle terminológico/semântico) 

essenciais para o funcionamento eficiente de 

mecanismos de buscas e correto armazenamento 

de documentos. 

 

E para a gestão do conhecimento é promover 

acessibilidade integrada e cooperativa para 

produzir, coletar, tratar, organizar, compartilhar e 

utilizar a informação, assim como manter esses 

ativos. 

 

(   ) Concordo plenamente 

 

( X  ) Concordo 

 

(   ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

VI 
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As ilhas de informação existentes hoje na 

Aneel são uma barreira a ser vencida. 

 

A área de inteligência não deve ser liderada e 

patrocinada pela TI, ela deve estar sob a área de 

controle corporativo, alinhada com o planejamento 

estratégico da Aneel. Essa é mais uma barreira 

aqui na Aneel: Gestão da informação e 

conhecimento são tratadas como tecnologias, e 

não, como objetivos estratégicos. 

 

( X  ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

VII 

 (   ) Concordo plenamente 

 

(X) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

VIII 
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Cultura organizacional por colaborativa. Falta 

de mecanismos efetivos de recompensas e 

punições que propiciem a colaboração. Reduzida 

capacidade realizadora das equipes. 

 

(   ) Concordo plenamente 

 

(X ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

 

QUESTÃO 9 

COMPILAÇÃO 
RESPOSTAS 

9) Quais seriam as funcionalidades mais 
desejadas para a gestão da informação e para a 
gestão do conhecimento no portal corporativo 
da ANEEL? 

Ferramentas que 

possibilitem a consolidação 

das informações e 

conhecimento da ANEEL 

(Wiki’s;análise 

comportamental; gestão 

documental, etc..) e 

colaboração on-line dos 

servidores(rede social 

corporativa, chat, etc...)  

 
 

 

Respostas 1a Interação Respostas 2a Interação 

I 
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Gestão da informação, ferramentas de 

automação de arquitetura,  que possibilitassem de 

forma rápida e direta as alterações no ambiente 

interno da ANEEL (novas uorgs, fusões, etc...) e 

também no ambiente externo, além de vincular 

conteúdos web estratégicos com conteúdo da 

gestão documental (instrução processual). Práticas 

de estratégia corporativa do conteúdo, agregando 

as uorgs em torno de temas relevantes para o 

alinhamento estratégico da gestão. 

 

Gestão do Conhecimento, funcionalidades 

que possibilitassem analisar as mudanças de 

comportamento dos diferentes públicos de 

interesse da ANEEL e também dos colaboradores, 

provendo as informações suficientes para a 

realização dos ajustes necessários.  

 

( X  ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

II 
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Gestão da Informação – mais desejado, 

facilidade de inserir o conteúdo, evolução do 

processo atual que necessite de programação  

específica para qualquer inserção. 

 

Gestão do Conhecimento: Ações específicas 

que envolve não só a criação de aplicações como 

enciclopédia do ANEEL, Redes Sociais 

Corporativas (cultura atrapalha), pessoas preferem 

estar em uma rede social livre do que na 

corporativa. 

 

Ações de desenvolvimento e capacitação de 

RH, exemplo programa de capacitação cargos e 

funções. 

 

Hoje treinamento não está totalmente 

vinculado as ações das pessoas. Estabelecimento 

programas de mentoria interna – pessoas mais 

antigas com mais antigas com mais capacitação 

deveriam ser coordenadores de  equipes e 

conduzir treinamentos para os demais. Falta de 

programa de transferência de conhecimento.  

 

( X ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

III 
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Fornecer valores consolidados e individuais 

para estudos e apoio às decisões. 
( X  ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

IV 

A base para as funcionalidades será a 

existência de uma ferramenta de busca robusta. 

 

( X  ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

V 
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Padronização da taxonomia no novo Portal e 

integração das aplicações e/ou possibilidade de 

uma busca unificada nos diferentes sistemas de 

informação/aplicativos da Agência. 

 

Categorização/identificação do perfil usuário 

(servidor da ANEEL, empreendedor, pesquisador, 

concessionário etc.), visando um melhor 

conhecimento sobre o tipo de usuário que busca a 

informação no portal, quais informações são mais 

pesquisadas por estes usuários, assim como 

auxiliar na elaboração de novos produtos e 

serviços e aprimoramento dos existentes. 

 

(   ) Concordo plenamente 

 

( X  ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

VI 

Processos e ferramentas que consolidem as 

informações operacionais, gerando conhecimento 

estratégico para a Aneel, tendo como base dados 

corporativos consistentes.  

 

( X  ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

VII 
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A ferramenta já possui as funcionalidades 

necessárias para a gestão da informação e do 

conhecimento. O GT Portal está trabalhando para 

customizar a busca e a publicação de conteúdos 

com a base de processos (SICNET) e de 

publicações e normas (Biblioteca Virtual), 

permitindo que as áreas relacionem estes 

conteúdos em suas publicações. No futuro, outras 

bases poderão ser integradas.  

 

(   ) Concordo plenamente 

 

( X  ) Concordo 

 

( ) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

VIII 

Base de dados corporativos, consistidos e 

integrados. Estrutura de governança de dados 

efetiva, com suporte na estrutura organizacional. O 

Portal deve suportar tanto os processos 

operacionais como os de tomada de decisão, de 

forma a eliminar as atuais ilhas de informação e 

bases de dados de interesse corporativo, mas de 

uso exclusivo da UORG. 

 

(   ) Concordo plenamente 

 

(   ) Concordo 

 

(X) Nem concordo nem 

discordo 

 

(   ) Discordo 

 

(   ) Discordo totalmente 

 

 

 


