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▸ Busca pelo desenvolvimento organizacional

Histórico:

2007 – Administração reconhece uma necessidade a partir da 
identificação de áreas de incompetências. Utiliza-se da 
identificação da situação como oportunidade de aprendizado, 
propondo diversas políticas, entre elas:

 Política 17 - Práticas de gestão, compartilhamento 
e transferência de conhecimento (intersecção dos 
projetos da Biblioteca)



▸ Conceito:
Trata-se da adoção de um conjunto de medidas a partir da 

organização das informações relevantes para o órgão. A 
gestão do conhecimento surge para gerenciar o capital 
intelectual, ou seja, o conhecimento que está na mente das 
pessoas e suas  experiências. 

▸ Objetivo:
Criar vantagem competitiva para a organização e apoiar a  

administração na tomada de decisão segura e na prestação 
de serviços de excelência.



▸ Planejamento Estratégico 2011-2015
▸ O Tribunal de Contas do Distrito Federal tem a missão de 

exercer o controle externo da administração dos recursos 
públicos do Distrito Federal, em auxílio à Câmara Legislativa, 
zelando pela legalidade, legitimidade, efetividade, eficácia, 
eficiência e economicidade na gestão desses recursos. Ou 
seja, o TCDF empenha-se na manutenção e preservação do 
patrimônio público, ao procurar assegurar a efetiva e regular 
aplicação do dinheiro público em benefício da sociedade 
brasiliense. 



▸ Visão de futuro:

“SER RECONHECIDO POR SUA ATUAÇÃO TEMPESTIVA, 
PREVENTIVA, ORIENTADORA E TRANSPARENTE NO EXERCÍCIO 
DO CONTROLE EXTERNO, COM ÊNFASE NA AVALIAÇÃO DOS 
RESULTADOS DA GESTÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E 
FOMENTO DO CONTROLE SOCIAL” 



Contextualização
▸dado
▸informação
▸conhecimento



▸ Necessidade de inserir o Tribunal na ambiência da 
gestão do conhecimento.

▸ Contratação de consultoria para delineamento do 
Projeto de Gestão do Conhecimento e da 
Informação – 2008.
◦ Fundação Universidade de Brasília – FUBRA 
◦ Proposição de 30 ações



▸ Ação é a manifestação da intenção, das habilidades e 
da competência, traduzindo-se em três aspectos:

 querer fazer
 saber fazer 
 poder fazer

Toda ação é precedida por uma decisão.



Ação 1Ação 1 Aprimoramento da cultura organizacional em Gestão do Aprimoramento da cultura organizacional em Gestão do 
ConhecimentoConhecimento

Ação 4Ação 4 Melhoria da qualidade e do acesso à informaçãoMelhoria da qualidade e do acesso à informação

Ação 5Ação 5 Elaboração da Taxonomia, Tesauro e do processo de Elaboração da Taxonomia, Tesauro e do processo de 
indexação do TCDFindexação do TCDF

Ação 6Ação 6 Estudo de usuáriosEstudo de usuários



Ação 22Ação 22 Organização da Memória Técnica: decisões por temas Organização da Memória Técnica: decisões por temas 
Ação 23Ação 23 Organização das Súmulas de Jurisprudência  Organização das Súmulas de Jurisprudência  
Ação 24Ação 24 Organização da Memória Técnica: Processos ParadigmasOrganização da Memória Técnica: Processos Paradigmas
Ação 25Ação 25 Organização de Argumentos e TesesOrganização de Argumentos e Teses

Ação 26Ação 26 Proposta de Modelo de Gestão para os Conjuntos Proposta de Modelo de Gestão para os Conjuntos 
InformacionaisInformacionais

Ação 27Ação 27 Integração ArquivísticaIntegração Arquivística

Ação 27.1Ação 27.1 Atualização do Código de Classificação e da Tabela de Atualização do Código de Classificação e da Tabela de 
Temporalidade de documentos das atividades meio e fimTemporalidade de documentos das atividades meio e fim

Ação 28Ação 28 BibliotecaBiblioteca
Ação 29Ação 29 Melhoria dos serviços de informação oferecidosMelhoria dos serviços de informação oferecidos
Ação 30Ação 30 Melhoria da qualidade do desempenho dos sistemasMelhoria da qualidade do desempenho dos sistemas



O termo sistemas de organização do 
conhecimento abarca todos os tipos de 
esquemas para a organização da informação 
em gestão do conhecimento, ao delimitar o 
uso de termos e definir conceitos e relações de 
uma área de conhecimento de forma 
compartilhada e consensual. 



É um tipo de SOC, caracterizado por uma 
linguagem documentária controlada e dinâmica 
que contém termos relacionados genérica e 
semanticamente, cobrindo um domínio 
específico do conhecimento.
(Campos; Gomes, 2004)
Normas de Construção – ISO 2788 (1986), ISSO 
5964 (1985). Tesauro Multilingues – ANSY NISO 
Z39.19-2013.



Mapear necessidades informacionais a fim de 
subsidiar os trabalhos dos servidores e a tomada de 
decisão dos membros do TCDF.



É um método de classificar coisas reais, 
estabelecendo categorias de similaridade e 
diferenças, normalmente composta por duas 
partes: estrutura e aplicações.

No TCDF, teve como finalidade inicial estruturar e 
sistematizar o conjunto de assuntos 
correspondentes às atividades desempenhadas 
pelas áreas de trabalho do Tribunal, a fim de 
garantir aos tomadores de decisão e usuários em 
geral o acesso mais rápido aos documentos e às 
informações necessárias ao processo decisório na 
Corte.



▸Como produto da Gestão do Conhecimento e da 
informação, o tesauro teve como base, além das 
necessidades informacionais mapeadas por meio da 
realização de estudo de usuários, a Taxonomia do 
órgão, bem como o estudo da legislação e da literatura 
especializada sobre controle externo.
▸Foi utilizado o software livre TemaTres como suporte 
para a estruturação da referida ferramenta.



▸O Tesauro do TCDF foi criado com o objetivo 
de padronizar o tratamento técnico dos 
conteúdos dos documentos em seus sistemas 
de informação, em 03.11.10, tendo sido 
inserido no bojo do Processo Eletrônico (e-
TCDF), implantado em 24.04.12, por meio da 
Resolução-TCDF nº 234/12.



▸ Consiste na representação temática dos documentos 
relevantes para o Tribunal, utilizando-se da ferramenta 
Tesauro, com o intuito de tratar seu acervo documental, a fim 
de que possa responder adequadamente às demandas responder adequadamente às demandas 
informacionais de servidores, colaboradores e sociedade.informacionais de servidores, colaboradores e sociedade. 

▸ Desde julho de 2013, o TCDF instituiu o Setor de 
Jurisprudência da Corte, conforme Resolução - TCDF nº 
263/3. 



TESAURO DO  TCDF



Linguagem



Grupos amplos de interesse do TCDF separados 
por assunto e por função, retirados da 
Taxonomia, validados por especialistas de cada 
área de atuação.

O Tesauro foi construído tendo por fundamento 
a usabilidade dos termos, privilegiando a 
linguagem institucional.







As categorias subdividem-se em 
subcategorias, com o intuito de alojar os 
termos necessários às atividades relacionadas 
com o exercício do controle externo.





No Tesauro do TCDF, os termos são organizados hierarquicamente, 
considerando a relação de abrangência e de especificidade dos 
termos. 
Relações hierárquicas
É a relação entre a palavra chave de maior abrangência e a mais 
especifica, sendo:

(TG) – Termo de conceito mais geral 
(TE) – Termo de conceito mais específico
(TR) – Termo que guarda relação de pertinência com outro termo
(UP) – Termo utilizado, funciona para controlar sinonímia
(USE) - Em caso de termo não autorizado, indica o utilizado 





Definição:
▸Trata-se de um sistema moderno, eficiente, interativo e 
amigável, de controle das transações vinculadas a 
processos e documentos, com processamento eletrônico e 
tratamento das informações detalhadas e específicas de 
cada fase processual.

Manual do Usuário e-TCDF – Novas Funcionalidades, Guia do Usuário e-TCDF, 2ª edição, 
2014.



Processo de indexação é a ação de descrever e 
identificar um documento de acordo com o que é 
abordado no documento.
A indexação consiste em três estágios, conforme a 
NBR 12676/21: exame do documento e 
estabelecimento do assunto de seu conteúdo,  
identificação dos conceitos presentes no assunto, 
e tradução desses conceitos nos termos de uma 
linguagem de indexação.



Os documentos passíveis de apontamento de 
palavras-chaves são:
 Acórdão
 Ata
 Decisão
 Informação*
 Parecer
 Relatório/Voto





e-TCDF





Do que se trata o documento?Do que se trata o documento?

Quais os conceitos que representam o Quais os conceitos que representam o 
documento?documento?

Como o usuário vai buscar a Como o usuário vai buscar a 
informação futuramente?informação futuramente?











Oliveira, Evelaine Santos de. "Avaliação do tesauro do Tribunal de contas do 
Distrito Federal a partir dos usuários." (2014).













































▸ Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/11).

▸ Necessidade de melhorias a fim de 
disponibilizar o módulo de pesquisa 
compatível com as reais necessidades do 
usuário, ou seja, que suas demandas 
informacionais sejam traduzidas pelo sistema, 
com o intuito de recuperar a informação que 
melhor atenda as suas necessidades.



▸ Os pontos fracos identificados, por ocasião do 
questionário apresentado, demonstram que os 
mesmos podem servir de desafio para o TCDF 
melhorar o uso da ferramenta Tesauro, 
adequando-a às necessidades do usuário, 
dotando-o de entendimento acerca da 
necessidade premente de manejá-la de forma 
correta.

▸ Também, no intuito de cumprir sua missão como 
órgão de excelência, o TCDF deve atender aos 
cidadãos nas suas demandas informacionais.



- O Tribunal, de acordo com a Resolução – TCDF nº 273/14, 
aprovou o novo regulamento dos seus  Serviços Auxiliares.
- Nessa ocasião, criou como unidade do Gabinete da 
Presidência a Escola de Contas, tendo como subordinada a 
Coordenação de Biblioteca e Gestão da Informação e do 
Conhecimento – COBIGI.
- Tal situação teve o condão de reconhecer a real 
importância do setor de Biblioteca, como disseminador da 
informação, uma vez que deslocou o setor para a área 
estratégica do Tribunal (Presidência). 

Conclusão



O sonho é que leva a gente para a 
frente. Se a gente for seguir a razão, fica 
aquietado, acomodado.

Ariano Suassuna

http://pensador.uol.com.br/autor/ariano_suassuna/




 Obrigada!!
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