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Quais as principais iniciativas e ações 

desenvolvidas em sua instituição que 

contribuem para criação de uma cultura de 

compartilhamento e abertura de dados?



CULTURE: The “beliefs, values, and attitudes that shape the behaviour
of a particular group of people” (Merriam, 2002, p.8), and which has 
the potential of being passed on to new group members. 

Merriam, S. B. (2002). Introduction to Qualitative Research. In: Merriam, S. B. (ed.), Qualitative Research in Practice: Examples for 

Discussion and Analysis, San Francisco: Jossey-Bass, p.3–16.

• Mudança cultural requer ação de longo prazo

• Medidas pontuais não são suficientes para promover a 

mudança de uma cultura informacional caracterizada por 

individualismo, para uma cultura colaborativa

• Mudanças no sistema de avaliação e recompensa dos 

pesquisadores e da ciência são necessárias – papel das 

agências de fomento e dos formuladores de políticas

Algumas palavras sobre ‘cultura’...



• Lançada em 2011; Brasil foi um dos 8 países 

cofundadores

• + 80 países integram a iniciativa atualmente

• Planos de Ação a cada biênio

• Coordenação: Ministério da Transparência e  

Controladoria-Geral da União (CGU)

www.opengovpartnership.org

4º Plano de Ação Nacional em Governo Aberto

Parceria para Governo Aberto 

Iniciativa internacional para difusão e incentivo às 

boas práticas de transparência de governo, ao 

acesso à informação pública e à participação social



http://governoaberto.cgu.gov.br/no-brasil/planos-de-acao-

1/copy_of_3o-plano-de-acao-brasileiro/4o-plano-de-acao-

nacional_portugues.pdf

http://governoaberto.cgu.gov.br/no-brasil/planos-de-acao-1/copy_of_3o-plano-de-acao-brasileiro/4o-plano-de-acao-nacional_portugues.pdf


http://governoaberto.cgu.gov.br/no-brasil/planos-de-acao-

1/copy_of_3o-plano-de-acao-brasileiro/4o-plano-de-acao-

nacional_portugues.pdf

http://governoaberto.cgu.gov.br/no-brasil/planos-de-acao-1/copy_of_3o-plano-de-acao-brasileiro/4o-plano-de-acao-nacional_portugues.pdf


• Publicada em abril de 2019

• Contribuições de mais de 30 UDs e 

Secretarias

https://www.embrapa.br/politica-de-governanca-de-dados-

informacao-e-conhecimento

Política de Governança de Dados, Informação 

e Conhecimento da Embrapa

visa fortalecer os mecanismos de geração, 

organização, tratamento,

acesso, preservação, recuperação, divulgação, 

compartilhamento e reuso dos ativos de

informação da Embrapa

https://www.embrapa.br/politica-de-governanca-de-dados-informacao-e-conhecimento


1. Dados, Informação e Conhecimento como Ativos

2. Alinhamento Estratégico

3. Desenvolvimento de Capacidades e Competências

4. Infraestrutura Federada

5. Análise, Inteligência e Inovação baseada em Dados

6. Eficiência e Economicidade

7. Conformidade e Mitigação de Riscos

8. Interoperabilidade

9. Licenciamento

10. Preservação e Memória

11. Privacidade, Proteção e Confiança

12. Segurança

13. Qualidade e Integridade

14. Especificidade Epistemológica

15. Aprendizagem Organizacional, Continuidade e 

Retenção do Conhecimento

16. Abertura e transparência

17. Monitoramento e Responsabilidade na Divulgação de 

Informações Relevantes

Política de Governança de Dados, 
Informação e Conhecimento da Embrapa



Infraestrutura 

tecnológica

Estrutura central de 

Governança de Dados, 

Informação e 

Conhecimento

Governança da Informação na Embrapa

Processos



Considerando a ideia de uma rede 

colaborativa nacional para desenvolvimento 

de um ecossistema para abertura de dados 

para pesquisa, quais seriam os principais 

desafios e oportunidades percebidos?



Algumas iniciativas da Embrapa... Gestão de Dados e Informações
www.embrapa.br/siexp

www.embrapa.br/alelo

www.embrapa.br/geoinfo

ERP – Enterprise Resource Planning

www.embrapa.br/alice

www.embrapa.br/infoteca



Desafios: 
Gestão de Dados de Pesquisa



• EPISTEMOLÓGICOS: Complexidade da prática científica, 

variedade de domínios científicos e especialidades

• CULTURAIS/SOCIAIS: 

• Competição por financiamento e pela prioridade na descoberta científica

• Sistema de reconhecimento e recompensa na ciência (contribuições

individuais)

• Ceticismo, falta de entendimento e treinamento (propriedade intelectual & 

lógica empresarial da ciência)

• TECNOLÓGICOS: especificidades dos dados, carência de 

padrões, interoperabilidade e integração de dados

• INSTITUCIONAIS: Inércia, ausência de estratégia/política

institucional, carência de métricas alternativas

Desafios



Obrigada!
patricia.bertin@embrapa.br

Coordenação do Compromisso 3 do 4º Plano de Ação Nacional em Governo Aberto

Supervisora de Governança da Informação e Transparência

Secretaria de Desenvolvimento Institucional

(61) 3448-1808

Participe da comunidade RDA Brasil

https://www.rd-alliance.org/groups/rda-brazil

https://www.rd-alliance.org/groups/rda-brazil


(European Commission)


