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Estrutura
● Desenvolvimento e impactos das 

tecnologias
● Fundamentos e visão integrada da 

gestão da informação e do conhecimento
● Políticas de informação
● Cenário atual
● Perspectivas para a formação de 

profissionais da informação
● Convicções e dúvidas pessoais



O Contexto Tecnológico



Cartão IBM



Terminal de computador



Adoção de Tecnologias nos EUA

Fonte: http://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/04/the-100-year-march-of-technology-in-1-
graph/255573/

Consumo se dissemina cada vez mais rápidamente



Nova hierarquia de necessidades 
humanas





Impactos das mídias sociais nas organizações
● Impactos não apenas no relacionamento com clientes, mas também 

na estrutura interna
● Redução de custos na criação e distribução de conteúdos
● Facilidade para organizações e pessoas criarem presenças online
● Velocidade do fluxo informacional é superior à possibilidade de seu 

acompanhamento pela organização
● Poder passa da organização para empregados, clientes e 

fornecedores
● Organizações não mais decidem o que compartilhar; na maioria das 

vezes a informação já foi disseminada por funcionários, clientes ou 
fornecedores

● Nos Estados Unidos, em 2009, 8% dos empregados foram demitidos 
devido a comentários impróprios nas mídias sociais

● Necessidade de políticas para o desenvolvimento de boas práticas

Fonte: PROCTOR, R. Social media impact on organization´s structure and behavior. http://www.
rashaproctor.com/2011/03/social-media-impact-on-organizations-structure-and-behavior/



As origens
● Paul Otlet

○ Traité de Documentation (1934)
○ Segundo Rayward,, “... Para Otlet o documento é o centro 

de um processo de comunicação complexo, da acumulação e 
transmissão do conhecimento, da criação e evolução das 
instituições.”

● Vanevar Bush
○ As we may think e o Memex (1945)

● Frederick Hayek (1945)
○ O problema do conhecimento possuído pelas pessoas 

individualmente
● Nicholas Henry (1974)

○ Gestão do conhecimento no plano da sociedade



Babel Terminológica
Gerência de recursos 

informacionais

Organização do 
conhecimento

Biblioteconomia

Organização 
aprendente

Gestão de 
documentos

Organização da 
informação

Ciência da 
informação

Conhecimento 
tácito

Conhecimento explícito

Representação do 
conhecimento

Aprendizagem 
organizacional

Inteligência organizacional

Organização 
inteligente

Gestão do 
saber

Inteligência 
competitiva

Competência 
informacional

Gestão do 
conhecimento



Uma visão integrada de GI e GC

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

● Estudo de usuários
● Fontes
● Organização e tratamento

RECURSOS HUMANOS

● Competências
● Compartilhamento
● Cultura
● Aprendizagem 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

● Sistemas de informação
● Redes
● Ferramentas de 

colaboração

ESTRATÉGIA

● TI como vantagem competitiva
● Alinhamento estratégico
● Inteligência empresarial

FINANÇAS

● Propriedade intelectual
● Capital intelectual
● Ativos intangíveis

GESTÃO DA 
INFORMAÇÃO E 

DO 
CONHECIMENTO



CRITÉRIO GESTÃO DA INFORMAÇÃO GESTÃO DO CONHECIMENTO

Fenômenos centrais Informação ou conhecimento 
explícito

Conhecimento tácito, competências 
pessoais

Visibilidade dos 
fenômenos Baixa Muito baixa

Processos críticos Organização e tratamento da 
informação Compartilhamento do conhecimento

Nível de centralidade para 
a gestão estratégica Alta Muito alta

Influência da cultura 
organizacional sobre 

processos e resultados 
Alta Muito alta

Possibilidade de 
gerenciamento Mediana Baixa

Relacionamento com 
outros conceitos

Sistemas de informação, gestão 
eletrônica de documentos

Sistemas de informação, sistemas 
inteligentes, sistemas de apoio à 

decisão

Principais campos 
disciplinares envolvidos

Ciência da informação, Ciência 
da computação, 

Biblioteconomia, Arquivologia

Administração, Recursos humanos, 
Ciência da informação, Inteligência 

artificial



Origens e definição de 
Política de Informação

● Raízes históricas das políticas de informação
○ Registros governamentais de cidadãos
○ Mundaneum de Paul Otlet
○ Acesso a dados governamentais

● Uso original da expressão na I Grande Guerra1

● Surgimento da sociedade da informação
● Reconhecimento da importância de legislações 

referentes à informação
● Política de informação é composta de leis, 

regulamentos e posições doutrinárias - assim como 
outras decisões e práticas com efeitos no plano social - 
envolvendo a criação, processamento, fluxos, acesso e 
uso da informação.1

1BRAMAN, S. Defining information policy. Journal of Information Policy, v. 1, p. 1-5, 
2011.



Information policy na literatura - evolução 
temporal



Information policy na literatura - áreas do 
conhecimento



Information policy na literatura - periódicos

Government Information Quarterly

Journal of Information Science

Government Publications Review

Journal of Government Information

World Patent Information

Journal of Academic Librarianship

Library Trends

Joint Commission Perspectives Joint Commission on Accreditation of Healthcare 
Organizations

International Information and Library Review

Libri

Journal of the American Society for Information Science and Technology

Acimed

Journal of Consumer Policy

Information Society



Information policy na literatura - periódicos 
selecionados



Internet and policy na literatura - evolução 
temporal



Internet and policy na literatura - áreas do 
conhecimento



Internet and policy na literatura - periódicos 
selecionados



Políticas de informação em outros 
contextos?

● No plano social
○ Big data
○ Computação na nuvem
○ Data science

● No plano organizacional
○ Sistemas de informação
○ Inteligência competitiva
○ Gestão da informação e do conhecimento
○ Gestão de redes sociais

● No plano individual
○ Presença em redes sociais
○ Privacidade
○ Segurança



A Quarta Revolução: como a infosfera está 
remodelando a realidade humana

“... ainda consideramos as tecnologias de informação e de 

comunicação como ferramentas de interação com o mundo e com os 

demais. Na verdade, elas se tornaram forças ambientais, 

antropológicas, sociais e interpretativas. Elas moldam nossas 

realidades intelectuais e físicas, modificam nosso auto-entendimento, 

transformam nosso relacionamento com as demais pessoas e com nós 

mesmos e ampliam a forma como interpretamos o mundo, tudo isso 

ocorrendo de forma generalizada, profunda e incessante.”

Luciano Floridi 









O que esperar do futuro pós nuvem?
(http://cio.com.br/tecnologia/2014/11/17/o-que-esperar-do-futuro-pos-nuvem)

● Escalas enormes
○ Sistemas serão projetados para um mundo de “ilusão da 

infinita capacidade”.
● Internet das coisas será realidade

○ Usaremos cada vez mais dispositivos equipados com 
sensores.

● Custo de componentes de TI cairá vertiginosamente
○ Contudo, gastos totais em TI aumentarão muito.

● TI reestruturará a TI
○ Novos provedores de nuvens públicas criarão desafios para 

equipes internas de TI.
● Haverá escassez de bons desenvolvedores de 

aplicativos
○ Desenvolver códigos será competência muito valorizada







Convicções
● Ritmo cada vez mais acelerado do 

desenvolvimento da tecnologia
● Vida pessoal e profissional dependem 

incondicionalmente das TICs
● TICs têm transformado de maneira fundamental 

como vivemos e trabalhamos
● O ambiente de trabalho é o próprio mundo
● TICs continuarão a provocar profundas 

mudanças sociais, culturais e econômicas
● Saber lidar com a informação e com a 

tecnologia será uma das competências mais 
importantes



Dúvidas
● Como os dados a nosso respeito serão utilizados pelos 

governos e empresas?
● Quais s(er)ão os efeitos das novas gerações de nativos 

digitais nas organizações?
● Como educar os nativos digitais?
● Como serão as bibliotecas do futuro?
● Até onde conseguiremos preservar nossa intimidade e 

privacidade?
● Quais serão os efeitos das TICs na medicina?
● Como serão as lojas e as fábricas do futuro?
● Como o Brasil poderá aumentar sua competitividade 

por meio do uso das TICs?
● Que competências deverão ter os futuros profissionais 

da informação? Poderemos fazer parte das ISchools?


