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Agenda

oGestão da Informação e do Conhecimento

oCultura Organizacional em favor do Conhecimento

oA Gestão Estratégica e a Gestão do Conhecimento

oAs Unidades de Informação e o Planejamento Estratégico da Organização

oA Missão da Organização e os Ativos de Conhecimento Organizacionais

oBoas Práticas em Gestão do Conhecimento adequadas a unidades de 
informação das Cortes de Contas Públicas

oA Lei de Acesso à Informação e as Unidades de Informação.
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Fonte: Alvin Toffler adaptação Heitor José Pereira

Ondas de Transformação da Sociedade Humana  

Quarta onda – Sociedade Sustentável 
Princípios ecológicos mais restritivos em prol de uma economia ambientalmente 
sustentável. Ex. Mudança inevitável do uso de combustíveis fósseis para fontes 
renováveis mais limpas; os avanços da biotecnologia etc. 
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A informação - insumo básico 

A produção, disseminação, acesso e preservação da informação - 
essenciais para o crescimento e a manutenção da sociedade 

Uso intensivo das TICs 

Sistemas digitais suportando a interação e colaboração entre indivíduos e 
entre estes e instituições

Aceleração da inovação científica e tecnológica

Gestão de informações não-lineares e evolução dos modelos de Gestão

Ruptura com os conceitos de tempo e espaço.

Sociedade da Informação e do Conhecimento
Características
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Gestão da Informação e do Conhecimento
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Garantia de vantagem estratégica e competitiva. 

Dados - Registro de um evento. Matéria-prima básica da informação.
Informação – Conjunto de dados dentro de um contexto. 
Conhecimento – Informações analisadas, gerando ações e decisões
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Processo sistemático, integrado e transdisciplinar 

que promove atividades para criação, identificação,   

organização, compartilhamento, utilização e 

proteção dos conhecimentos estratégicos, gerando 

valor para as partes interessadas.                            

                                   Fonte: SBGC              

Gestão do Conhecimento

O conhecimento gera 55% da riqueza mundial OCDE (2004)

Os grandes ganhos de produtividade, daqui para frente, advirão das melhoras na 
gestão do conhecimento . Peter Drucker (1999)
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O Conhecimento gera...

o Adaptação estratégica – Refere-se ao processo 
no qual a organização vai respondendo às mudanças 
do ambiente externo de forma a adaptar-se e 
continuar competitiva ou atuante

o Mudança organizacional – Transformação de 
natureza estrutural, estratégica, cultural, 
tecnológica, humana ou de qualquer outro 
componente da organização. 

o As mudanças organizacionais têm o objetivo de 
melhorar o desempenho da organização em 
qualquer uma das suas dimensões.

o Inovação – que representa uma situação nova, não experimentada 
anteriormente. Toda inovação pressupõe mudança, mas nem toda mudança traz 
inovação, pois mudanças podem ser baseadas em experiências passadas.

o Independente da forma de obtenção do conhecimento, o resultado irá conferir 
vantagem competitiva (melhorias) à organização perante seus usuários e à 
sociedade.  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=wm5F5mKlZriClM&tbnid=4KkOM0RMcP7bKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.hyland.com/financial-services/report-technology-spending-by-lenders-on-the-rise/&ei=StJmUt-PErjF4APTr4DwAQ&bvm=bv.55123115,d.dmg&psig=AFQjCNGdzDBRjJJTFozRtecLgFLRztyj3g&ust=1382553349686139


Condições Favoráveis à Gestão do Conhecimento

• Ambientes (psicológico, cultural e estruturalmente) propícios 
ao aprendizado: Sistemas de informação; acesso à internet; 
autonomia;  oportunidades de participação; estímulos à comunicação, 
à cooperação e ao desenvolvimento de atividades variadas e em 
diversos graus de complexidade; feedback frequentes.

• Estimulo ao intercâmbio de ideias, de dentro e de fora da 
organização, eliminando as barreiras à comunicação, inclusive 
preconceitos.

• Oportunidades de aprendizado, cursos; seminários;  auditorias, 
benchmarking, viagens de estudos etc. 



A Gestão do Conhecimento Organizacional

• Metaprocesso  que lida com as políticas e processos que impactam o 
conhecimento organizacional. Não lida diretamente com o 
conhecimento. Não pode exercer nenhuma ação sobre ele.

• "Não se pode gerir o conhecimento, ninguém pode. 

• O que você pode fazer é gerenciar o ambiente em que o conhecimento 
pode ser criado, descoberto, capturado, compartilhado, validado, 
transferido, aprovado, adaptado e aplicado“. 

• Fonte: Chris Collison e Geoff Parcell in: Learning to Fly ; Practical 
Knowledge Management from Leading and Learning Organizations



Contextos para a criação do Conhecimento

Organizações que aprendem:
•Geram novos conhecimentos e estimulam a autorrealização e o 
desenvolvimento do potencial criativo de seus colaboradores

•Adaptam-se rapidamente às mudanças e estão aptas a criar novos 
modelos de gestão. 

•Não há mudança organizacional se os membros da organização 
não mudam sua forma de pensar e interagir.

•https://www.youtube.com/watch?v=V99TjPLRnVU 

https://www.youtube.com/watch?v=V99TjPLRnVU
https://www.youtube.com/watch?v=V99TjPLRnVU
https://www.youtube.com/watch?v=V99TjPLRnVU
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Contextos capacitantes para o desenvolvimento 
organizacional

o A sociedade exige das organizações públicas eficiência e inovação.
o O Conhecimento é a base para a eficiência organizacional
o O Conhecimento precisa de um contexto para ser criado
o O processo de intercâmbio de informação e conhecimento tem levado as 

organizações a uma postura estratégica para prover contextos 
adequados à criação de novos conhecimentos. 

o A criação de espaços ou ambientes capacitantes (BA) viabiliza o 
fluxo de informação e conhecimento e intensifica as relações entre os 
colaboradores para a geração de novos conhecimentos

o O conceito de BA , que significa “porto”, foi proposto por Kitaro Nishida.
o BA pode ser considerado um espaço compartilhado que serve como 

base para a criação do conhecimento

o A Biblioteca pode ser um banco de conhecimentos e, portanto, 
um espaço capacitante?



II Encontro de Profissionais da Informação da Justiça 
Federal. 

As unidades de informação no processo de 
Planejamento Estratégico (PE)

Situações

1.Os projetos da unidade de informação no planejamento da 
instituição 

2.A gestão das informações estratégicas para apoio à tomada de 
decisão – Parceria com o Escritório de Gestão de Projetos – 
Gestão das Lições Aprendidas 

Apesar de tudo, à medida que avançamos para a terra 
desconhecida do amanhã, é melhor ter um mapa geral e 

incompleto, sujeito a revisões, do que não ter mapa nenhum.”
Alvin Toffler, in Powershift 
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Gestão do Conhecimento e o Planejamento Estratégico

Gestão corporativa – inovações: A cultura da aprendizagem, do 
aprimoramento continuado que integra o processo de gestão do conhecimento 

O planejamento estratégico – permiti que todos tenham uma mesma visão do 
que tem que ser feito e está intrinsecamente relacionado à gestão do 
conhecimento

No processo de tomada de decisão, os gestores necessitam do conhecimento 
detalhado de todos os aspectos da organização para delinear a estratégia 
organizacional e comunicar de forma eficaz com os membros da organização
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Políticas de Informação - Exemplos
Política: Acessibilidade para os portadores de necessidades especiais nas 
bibliotecas. 
Objetivo: Implementar ações para a melhoria das condições de acessibilidade

Política: Resgate da memória institucional e a preservação do conhecimento.  
Objetivo: Garantir o acesso e a preservação dos documentos institucionais, 
inclusive os digitais.

Planejamento estratégico -  processo gerencial que diz respeito à 
formulação de objetivos para a seleção e execução dos programas de ação, 
levando em conta as condições internas e externas à organização  e sua 
evolução esperada.
As políticas - decisões programadas que devem refletir os objetivos 
estratégicos da organização e servirem de orientação aos gerentes e 
demais funcionários, quando encontrarem-se em situações de tomada de 
decisão e julgamento.

O Planejamento Estratégico (PE) de unidades de 
Informação (UI)
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O Planejamento Estratégico (PE) de unidades de 
Informação (UI)

O PE garante a realização dos projetos, independente das mudanças 
gerenciais 

Metodologia gerencial participativa
oDefinição da visão, missão, valores e política
oDefinição das estratégias, locais e sistêmicas
oElaboração de análise SWOT da UI e da Rede de UI
oAnálise das informações para ações de contingência 
oDefinição dos projetos estratégicos locais ou sistêmicos
oDefinição das equipes responsáveis pelos projetos
oExecução dos projetos
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Planejamento Estratégico  da Unidades de 
Informação

Análise  SWOT - Exemplos

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:An%C3%A1lise_SWOT_-_FOFA_-_FFOA.png
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Unidade de Informação - Projetos estratégicos 

o Incrementar o processo de capacitação dos profissionais 

o Aprimorar o Programa e Instrumentos de Gestão Documental

o Criar políticas de comutação e atendimento entre bibliotecas da Rede 
Bibliocontas

o Criação da Rede Bibliocontas

o Identificar as necessidades dos usuários e aprimorar os produtos e 
serviços.

o Desenvolver repositórios da memória institucional
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Parceria da UI com o escritório de gestão de projetos

A Gestão das Lições Aprendidas é uma prática de Gestão do Conhecimento 
e uma das disciplinas da Gestão de Projetos (PMBook)

O processo de tomada de decisão é prejudicado na ausência de uma 
cultura organizacional voltada à geração, uso e compartilhamento de 
informação

A gestão estratégica da informação é complexa e necessita de um 
ambiente corporativo propício para se desenvolver
 
Transformar informação em conhecimento implica primordialmente em 
torná-la conhecimento estratégico 

A gestão das informações estratégicas para apoio à 
tomada de decisão
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Ações das Unidades de Informação em apoio às 
Unidades de Planejamento Estratégico

Fornecer, proativamente, levantamento de informações para subsidiar o 
desenvolvimento dos projetos da instituição;

Participar das reuniões de Planejamento Estratégico para subsidiar no 
levantamento de informações.

Subsidiar as áreas de PE e Gestão de Pessoas nas informações 
bibliográficas dos programas de capacitação continuada de magistrados e 
servidores para a coordenação e operacionalização do planejamento 
estratégico e gestão de projetos

Desenvolver base de dados das melhores práticas e inovações 
organizacionais

Criar serviço de divulgação das práticas registradas na BD.
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A Gestão da Informação é necessária à Gestão  do Conhecimento. 
Gestão de Informação - prioriza métodos e tecnologias 
Gestão do Conhecimento - Processos voltados às pessoas. 

Gestão do Conhecimento
Não é uma tecnologia, mas usa tecnologia.
Não um produto

A grande dificuldade é transformas conhecimento tácito em explícito

Importante: Necessita de equipe multidisciplinar
TI  –  Risco – GC é ferramenta
RH – Risco – GC é mapear competência
PE –  Risco – GC é só planejamento (e não sai do papel)

Como as Unidades de Informação podem ser indutoras dos 
processos de Gestão do Conhecimento?

Gestão da Informação X Gestão do Conhecimento
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A Missão da Organização e os Ativos de 
Conhecimento Organizacionais
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Exemplos de bases de conhecimento dos tribunais de contas
oAtos normativos

oJurisprudência e súmulas dos Tribunais

oMemória institucional (Entrevistas de história oral, relatórios gerenciais, relatórios de 
pesquisa, pareceres, teses, dissertações, monografias, projetos, planos, manuais 
técnicos, orientações técnicas, artigos, notícias de jornais)

oBoas práticas gerenciais

oSistema processual

oObjetos educacionais (vídeos, apostilas, manuais, apresentações etc)

oEstatísticas institucionais

oInformações cadastrais (organograma, endereços, telefones, titulares e equipes)

oBanco de Talentos/Currículos

A missão da organização define os ativos de 
conhecimento organizacional
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Problemas que dificultam a atuação das Bibliotecas no 
contexto da Sociedade do Conhecimento

o Os documentos estão disponíveis, em formato digital, 24x7, nos sites, 
repositórios, revistas e bases de dados = auto suficiência dos usuários

o Os usuários estão cada vez mais capacitados na busca de informação pela web

o As fontes de informação têm se diversificado e uma parte muito pequena está 
disponível nas bibliotecas

o Os documentos disponíveis nas bibliotecas não estão adequadamente indexados, 
o que resulta em perda de informação

o Os bibliotecários não conhecem as principais fontes de informação nas áreas em 
que atuam

o A biblioteca atua da mesma forma que atuava quando ela era a única fonte de 
informação dos seus usuários

o Os serviços e produtos da biblioteca não acompanharam a evolução tecnologia



Problemas que dificultam a atuação dos Arquivos no 
contexto da Sociedade do Conhecimento

Os arquivistas não estão capacitados para lidarem com  os sistemas de processo 
eletrônico, a documentação em formato digital, os diferentes formatos e suportes e os 
ambientes tecnológicos complexos 

A maioria das instituições não  conta com uma política de segurança da informação 
e preservação digital implantada e as organizações não sabem da importância da 
preservação digital 

Os instrumentos de Gestão Documental nem sempre são adequados aos 
documentos em formato digital. 

A documentação em formato digital não está sob a custódia dos arquivistas. A 
maioria está sob a gestão da unidade de Tecnologia da Informação

Os repositórios que armazenam os documentos em formato digital não são 
repositórios digitais seguros, não obedecem normas e padrões.

Necessidade de reexame de conceitos arquivísticos básicos como, por exemplo, 
ordem original e documento original, proveniência, e instituições arquivísticas como 
depósitos centrais de documentos. Por consequência, práticas como avaliação, arranjo e 
descrição, preservação e uso estão sendo também repensadas.



• A criação da internet permitiu a disponibilização do 
conteúdo cultural de forma abrangente, atingindo públicos 
nunca antes imaginados.

• Os museus tornaram-se ainda mais importantes, pois além 
da sua tradicional função de coletar, classificar e conservar 
os artefatos, passaram a replicá-los de uma maneira 
incomensurável. 

Problemas:
• Falta de recursos para melhorar a infra- estrutura, a 

programação e o acervo, além de carência de mão-de-obra 
qualificada, 

• Falta de público
• Falta de acessibilidade (os museus virtuais não seguem as 

diretrizes de acessibilidade da W3C) – restrições ao acesso 
ao acervo

Problemas que dificultam a atuação dos Museus no contexto 
da Sociedade do Conhecimento
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1ª geração da internet - Implementação da infra-estrutura tecnológica de rede e 
de serviços. Conteúdo  - disponibilizado através de páginas estáticas. 
2ª geração da internet - Construção de aplicações Web com maior interação e 
colaboração entre usuários. Web como plataforma. Conteúdo - disponibilizado 
através de páginas dinâmicas. Web social
3ª geração da internet - rumo a uma Web mais inteligente – a Web Semântica.

As mudanças na Web 
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Boas Práticas das Unidades de Informação 



Fonte: http://rfidbrasil.com/blog/
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Open Acess, Livre Acesso ou Acesso Aberto – Disponibilização livre 
na internet da literatura de caráter acadêmico ou científico, permitindo a 
qualquer pessoa ler, baixar, copiar, distribuir, imprimir, pesquisar ou 
referenciar o texto integral dos documentos. 
Movimento mundial integrado pelas principais universidades e instituições 
de pesquisa. 

Os repositórios institucionais são ferramentas de Gestão do 
Conhecimento

Repositórios Institucionais
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Brasil
o Portal Scielo – Revistas 
o Portal Oasis – Revistas e repositórios
o Repositório da Produção Científica do CRUESP – Conselho de Reitores 

das Universidades Paulistas (USP, Unesp e Unicamp). 56 mil artigos, 70% 
acesso aberto. Ferramenta da política de acesso aberto para resultados de 
pesquisas científicas financiadas com recursos públicos

o PLS n. 387/2011 - Proposta de política pública de acesso aberto às 
publicações dos resultados de pesquisas financiadas com recursos públicos

o BDJUR – STJ – 5º Repositório do ROAR (1º Scielo, 2º Senado, 3º BBTD, 
4º UFSC)

Mundo
o Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal – RCAAP 499594 

Documentos 68 RI
o DOAJ  - Directory of Open Access Journals – 9925 revistas, 5623 

revistas com pesquisa nos artigos, 122 países, 1520947 artigos

Repositórios Institucionais - Algumas iniciativas
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DSpace - o 
Software de RI 
mais utilizado no 
mundo 
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Referência Digital 
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Referência Digital 
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Biblioteca 3.0 - Blogs
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Blogs
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Serviços
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Facebook 
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Twitter
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Biblioteca 3.0 – YouTube 
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RSS 
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Blogs, Chat, Facebook, Flickr, YouTube
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Flickr



Busca semântica



A questão dos e.books, revistas 
eletrônicas e audiolivros digitais
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•Empréstimo de e-readers ou tablets (com os e.books)

•Através de softwares que mediam o empréstimo dos arquivos digitais 
diretamente nos dispositivos eletrônicos dos usuários (DSpace).

•Assinatura perpétua - Similar à aquisição de volumes físicos. 

•Acesso com login e senha (às bases de dados do editor -  assinatura de 
serviços)

Formas de promover o acesso a coleções digitais 
comerciais em Bibliotecas 







Através de softwares que mediam o acesso 
aos arquivos digitais





Através de softwares que mediam o empréstimo 
dos arquivos digitais

• Canadá - bibliotecas públicas usam o Overdrive como software para empréstimo 
de e-books e audiolivros em MP3.

 
• No catálogo das bibliotecas, você encontra a obra com um link para baixar pelo 

Overdrive. 

• O usuário instala o Overdrive no seu tablet, celular ou computador. Uma vez 
instalado, você faz o login no Overdrive usando o número do cartão e a senha 
da sua biblioteca local.

• Como as coleções são caras, muitas bibliotecas da província se juntaram para 
fazer um consórcio, onde compartilham recursos e coleções.

• Se o livro não estiver disponível, você pode fazer a reserva. Assim que o livro for 
liberado, você recebe um email notificando da disponibilidade e prazo para 
pegar emprestado.



Aquisição Perpétua

• A aquisição realizada por título ou por conjunto de obras (igual 
assinatura) Controvérsias – estabelecimento de quantidade de acessos 
ou alto custo para bibliotecas.  

• A mídia pode ser baixada no servidor da instituição ou ficar acessível 
através de plataforma proprietária do fornecedor. 

• Mídias armazenadas no servidor da instituição – desafios: 
armazenamento (storage), backup, preservação digital, segurança e, 
com o passar do tempo, conversão dos arquivos na medida em que os 
formatos vão sendo atualizados. 

• Mídias armazenadas no fornecedor – desafios: garantia que o acesso 
estará sempre disponível, assegurando a permanência de longo prazo 
do título no servidor, com as atualizações de versões de softwares de 
leitura.



Museus – Boas Práticas



http://www.jfpr.jus.br/institucional/salamemoria/flash/index_justica.html

Sala de Memória – Exposição Virtual Seção 
Judiciária do Paraná



http://www.tcontas.pt/pt/apresenta/expo_vr/modulo00.html

Tribunal de Contas - Portugal





http://museudaimigracao.org.br/acervodigital/livros.php



Arquivos – Boas Práticas



http://www.tcontas.pt/pt/apresenta/arquivo_biblioteca/arquivo_historico.shtm

Tribunal de Contas - Portugal



http://icaatom.jfrs.jus.br/icaatom-1.3.0/index.php/?sf_culture=pt



http://www.arquivoestado.sp.gov.br/acervo_digitalizado.php

Arquivo Público do Estado de São Paulo



http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/

Arquivo Público de Minas Gerais







http://www.tce.ro.gov.br/acessoainformacao
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Quando os ventos de mudança sopram, umas 
pessoas levantam barreiras, outras 
constroem moinhos de vento.

Érico Veríssimo

Obrigada
Neide De Sordi

neidedesordi@innovagestao.com.br 
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