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1 INTRODUÇÃO
Conforme definido no Documento de Referência, a Fase 6 é uma transferência de conhecimento
da Ineco para a EPL. Dentro dos objetivos desta fase estão também a divulgação dos resultados do
Observatório e dar visibilidade à ferramenta através de conferências periódicas.
Mais especificamente, a finalidade dos seminários internos é monitorar e atualizar os objetivos do
projeto, bem como mostrar os resultados já obtidos para todas as gerencias da EPL. Desta forma,
o conhecimento já obtido é divulgado e a oportunidade é levada a treinar sobre o uso da
ferramenta.
No entanto, dado que este seminário interno está na fase inicial do projeto, dificilmente há
resultados para mostrar. Portanto, este seminário interno 1 foi concebido como a apresentação da
experiência espanhola no OTLE (Observatorio del Transporte y la Logística en España) e o enfoque
definido para o Brasil. Estabelecendo, desta forma, as bases do que é um Observatório de
conhecimento em Transporte e Logística, todos os seus componentes e os processos necessários
para sua criação e manutenção.
No mesmo sentido, e embora inicialmente este seminário tenha sido concebido como interno,
finalmente foi decidido que no segundo dia seria conveniente convidar outras partes interessadas
no transporte (parceiros potenciais). Desta forma, desde o início do projeto, iniciou-se um dos
objetivos essenciais do Observatório, o envolvimento cos parceiros para induzir sua participação
no Observatório, tanto no fornecimento de dados quanto na provisão de sugestões de melhoria
para a ONTL e suas informações.

2 ESCOPO
Este Relatório tem como escopo dar resposta ao indicado no item “6.6.1 – i” do documento de
referência, servindo ao mesmo tempo como evidencia da realização e conclusão do Seminário
Interno 1 – “A experiência Espanhola em Observatório de Transporte e o enfoque definido para o
Brasil”.

3 SITUAÇÃO
Nos dias 26 e 27 de outubro foi realizado na EPL o Seminário Interno 1 – “A experiência Espanhola
em Observatório de Transporte e o enfoque definido para o Brasil”, de acordo com a programação
incluída no Cronograma do Projeto.
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Do mesmo modo, as apresentações também contêm, conforme refletido no documento de
referência: “Conceituação do que é um Observatório de conhecimento em Transporte e Logística,
como estruturá-lo e como mantê-lo, a sua gestão e evolução, como estruturar e desenvolver um
modelo de sustentabilidade para o Observatório - estrutura, equipes, papéis, produtos, processos,
consolidando todos os recursos necessários para estruturar, criar e manter um Observatório
funcionando sob gestão da EPL e com visões evolutivas”.
Mais especificamente, a apresentação 1.2, contém o desenvolvimento e manutenção do ONTL; a
apresentação 2.3 contém uma explicação do escopo, do processo de decisão e o processo de
estruturação e desenvolvimento da base de dados; e apresentação 2.4 contém informação sobre
o papel dos parceiros no ONTL assim como as estruturas, compromissos e objetivos das parcerias.
O dia 26 de outubro foi realizado um seminário interno para o pessoal da EPL, contando com a
presencia da Diretoria.
Pela Ineco participaram como palestrantes os seguintes profissionais:
 Javier Anibarro;
 Emilio Miralles;
 Fernando Cámara.
O Dr. Javier Anibarro também participou da abertura do seminário, junto com a Diretoria da EPL.
Na página seguinte pode se observar o programa desse dia:
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Seminário
“A experiência espanhola em Observatório de
Transporte e o enfoque definido para o Brasil”
26/10/2017
Auditório, 7º andar, 9h
9:00

Abertura
Adailton Cardoso Dias | Diretor de Planejamento (EPL)
Jony Marcos do Valle Lopes | Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento Logístico (EPL)
1ª sessão: A EXPERIÊNCIA ESPANHOLA

9:15

“Observatorio del Transporte y la Logística en España - OTLE”. Implementação, manutenção e
apresentação de conteúdos
Javier Anibarro | Chefe de projeto (Ineco)
Fernando Cámara | Técnico especialista (Ineco)

10:00

Questões e dúvidas
2ª sessão: OBSERVATÓRIO NACIONAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA ONTL DA EPL

10:10

Apresentação do projeto do ONTL. Conceitos, estrutura, desenvolvimento e manutenção
Javier Anibarro | Chefe de projeto (Ineco)

10:30

Questões e dúvidas

10:40

Abordagem metodológica do projeto ONTL. Modelo de observatório sustentável: estrutura, equipes,
produtos, processos...

11:00

Fernando Cámara | Técnico especialista (Ineco)
Questões e dúvidas

11:10

O ONTL da EPL na visão estratégica brasileira. ONTL como centro de informações logísticas
Emilio Miralles | Especialista sênior (Ineco)

11:30

Questões e dúvidas

11:40

Proposta institucional e requisitos da EPL para o ONTL
Lilian Campos Soares | Coordenadora do Observatório (EPL)

12:00

Encerramento
Jony Marcos do Valle Lopes | Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento Logístico (EPL)
Lilian Campos Soares | Coordenadora do Observatório (EPL)

No dia 27 foi realizada a segunda jornada, tendo esta como público alvo os diferentes parceiros
institucionais do Observatório Nacional de Transporte e Logística.
Pela Ineco participaram como palestrantes os seguintes profissionais:
 Javier Anibarro;
 Emilio Miralles;
 Fernando Cámara.
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Os Drs. Javier Anibarro e Enrique Monfort, também participaram da abertura do seminário, junto
com o Diretoria da EPL.
Na sequência pode se observar o programa desse dia:

Seminário
“A experiência espanhola em Observatório de
Transporte e o enfoque definido para o Brasil”
27/10/2017
Auditório, 7º andar, 9h

9:00
9:15

Registro e credenciamento
Abertura
Adailton Cardoso Dias | Diretor de Planejamento (EPL)

9:30

Jony Marcos do Valle Lopes | Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento Logístico (EPL)
Experiência espanhola no Observatório de Transporte e Logística OTLE: formas de colaboração com
parceiros e interessados
Javier Anibarro | Chefe de projeto (Ineco)

10:15
10:30

Fernando Cámara | Técnico especialista (Ineco)
Questões e dúvidas
Planejamento e objetivos do ONTL. Principais funcionalidades, aplicações e conteúdos

10:50

Lilian Campos Soares | Coordenadora do Observatório (EPL)
Princípios para a elaboração de Base de Dados do Observatório. Estrutura e principais fontes de informações
Javier Anibarro | Chefe de projeto (Ineco)

11:10

Papel dos parceiros: colaboração na obtenção de informações. Sugestões de conteúdos
Emilio Miralles | Especialista sênior (Ineco)

11:30

Mesa redonda – Debate com palestrantes e representantes dos parceiros
Emilio Miralles | Especialista sênior (Ineco)
Javier Anibarro | Chefe de projeto (Ineco)
Jony Marcos do Valle Lopes | Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento Logístico (EPL)
Lilian Campos Soares | Coordenadora do Observatório (EPL)

12:00

Encerramento
Jony Marcos do Valle Lopes | Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento Logístico (EPL)
Lilian Campos Soares | Coordenadora do Observatório (EPL)

No CD anexo se encontram em formato electrónico as apresentações efetuadas pelos profissionais
da Ineco, assim como a lista dos participantes.
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4 CONCLUSÕES
Nos dias 26 e 27 de outubro de 2017 foi realizado o Seminário Interno “A experiência Espanhola
em Observatório de Transporte e o enfoque definido para o Brasil”.
Este seminário encontra-se descrito no documento de referência e no plano de trabalho, assim
como na Relação de Produtos para Aceite, como produto 6.6.1 – i.
O presente documento atesta a realização do referido seminário.

5 APROVAÇÕES

Nome: Fernando Cámara de la Peña

Nome: Enrique Monfort Tomo

Cargo/Função: Técnico da Ineco alocado na sede da Cargo/Função: Diretor de Projetos INECO do BRASIL
EPL
Data:

Data:

Nome: Sergio Nunes de Souza

Nome: Lilian Campos Soares

Cargo/Função:
Coordenador
Observatório - CONIL

substituto

do Cargo/Função: Coordenadora do Observatório CONIL

Data:

Data:

Nome: Jony Marcos do Valle Lopes
Cargo/Função:
Gerente
de
Desenvolvimento Logístico – GEPDL

Pesquisa

e

Data:

Página 8 / 8

