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Gestão e políticas públicas de informação
Profa. Ana Malin

Artigo proposto
• Gestão da Informação Governamental: em
direção a uma metodologia de avaliação
DataGramaZero - Revista de Ciência da Informação - 2006
http://www.datagramazero.org.br/out06/F_I_art.htm

– Resultado de pesquisa de pós-doutoramento
• Reconhecimento da importância da dimensão
informacional do Estado > buscar entender as práticas
de GI
• Parecia tema ultrapassado na época...

– Interessante rever o trabalho neste momento

Artigo proposto
• Premissas e questões
– Estado como campo informacional
– Pioneirismo da área pública, migrando para o
setor privado onde assume novas abordagens:
• capital intelectual, gestão do conhecimento, etc.

– Qual o recorte do campo próprio às práticas de
gestão da informação?
– Como os governos fazem?
• Modelo de boas práticas: Governo Federal dos EUA,
Governo Nacional do Canadá e Governo de Alberta
(Canadá)

QUADRO 4 – CRITÉRIOS E ESTRUTURA DO MODELO PROPOSTO

A - CULTURA ORGANIZACIONAL
Critérios relativos á cultura
organizacional necessários
para promover e sustentar o
gerenciamento da informação

A.1 - Cultura informacional necessária para promover e sustentar o gerenciamento da
informação
A.2 - Cultura Gerencial necessária para promover e sustentar o gerenciamento da
informação

B – CAPACIDADE ORGANIZACIONAL B.1 - Capacidade de desenvolver o planejamento integrado da gestão dos recursos de
informação
Critérios relativos à capacidade da OG em
B.2 - Capacidade em organizar as TI´s para apoiar o gerenciamento da informação
desenvolver processos, tecnologia e
pessoas para gerenciar a informação.
B.3 - Capacidade de desenvolver responsabilidades e coordenação no gerenciamento
da informação
B.4 - Capacidade de desenvolver competências e instrumentos para gerenciar a
informação
C – GESTÃO DO CONTEÚDO
Critérios relativos á gestão dos ativos
informacionais.

C.1 - Gestão integrada do ciclo de vida da informação e documentos
C.2 - Gestão do acesso e compartilhamento da informação
C.3 – Gestão da classificação quanto ao nível de acesso á informação
C.4 - Gestão da geração e coleta de informação
C.5 - Gestão de padrões relacionados á organização da informação
C.6 - Gestão da disseminação da informação
C.7 - Gestão do descarte e preservação da informação
C.8 - Gestão da segurança física e lógica da informação

D – UTILIDADE E USO
Critérios relativos á pertinência, precisão
e oportunidade da informação para o
usuário e atendimento à suas
necessidades.

D.1 - Gestão do atendimento ás necessidades dos usuários
D.2 - Gestão da utilidade da informação
D.3 - Gestão da qualidade da informação
D.4 - Gestão do valor da informação

INTERFACE ENTRE OS CAMPOS DA

Informação

Estado
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Premissa de valor da informação no
âmbito do Estado ocorre por:
Razões Poder
Institucional


Razões Gerenciais

Publicização
Accountability
Democracia
Transparência
Equidade de acesso

Eficácia
Eficiência
Efetividade

Como força constitutiva
da sociedade

Como recurso

Organizacional
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Brasil: pano de fundo de interesse
• Diagnóstico de um déficit histórico de ações
ordenadoras, elevado grau de opacidade.
– Herança patrimonialista, implantação peculiar da
burocracia (Weber), fraqueza da sociedade civil,
autoritarismo, pessoalidade nas relações políticas.

• Mútuo condicionamento entre ambiente de
informação e gestão pública.
– Em que medida rompemos com antigos traços?

Hoje, mudanças de rumos
• LAI - Lei de Acesso a Informação no Brasil
– 23 anos depois de prevista na Constituição
Brasileira; entre os 3 últimos países da América
Latina (hoje, Costa Rica e Cuba); 8 anos de
tramitação

• Sinal evidente de mudança global no regime
de direito à informação
– Democracia
– NTIC´s mudança na relação sociedade &
informação

Uma das mais rápidas transferência de política legal
No.
1

Sequência na adoção de leis de acesso à informação
1776
Suécia

2

Década 1960
Finlandia, USA

5

Década 1970
Dinamarca, Noruega, Holanda, França, Grécia,

5

Década 1980
Nova Zelândia, Australia, Canadá, Colombia, Austria,

18

Década 1990
Itália, Hungria, Romania, Portugal, Bélgica, Coréia do Sul, Belize, Iceland, Irlanda, Thailandia, Israel, Latvia, Trinida Tobago,
Georgia, República Theca, Japão, Albania, Liechtenstein,

50

Década 2000
África do Sul, Bulgaria, Moldova, UK, Estonia, República Eslovaca, Lituânia, Bosnia & Herzegovina, Polônia, México, Jamaica,
Angola, Panamá, Zimbabwe, Paquistão, Uzbekistaão, Slovenia, Croatia, Kosovo, Peru, Armenia, St Vincent and the Grenadines,
Suiça, Serbia, Antigua and Barbuda, Equador, Turquia, Republica Dominicana, India, Azerbaijan, Uganda, Montenegro, Taiwan,
Alemanha, Macedonia, Honduras, Nicaragua, Nepal, Kyrgyz Republic, China, Cook Islands, Jordânia, Etiópia, Bangladesh,
Indonesia, Guatemala, Chile, Uruguai, Tajikistan, Russia,

9

Década 2010
Liberia, Guinea-Conakry, El Salvador, Ukraine, Nigeria, Mongólia, Niger, Tunisia, (Brasil)

Fonte primária: http://www.access-info.org/en/rti-rating - 28 September 2011
International Right to Know Day, Access Info Europe and the Centre for Law and Democracy

Para compensar: Brasil dá um salto
“A Lei de Acesso à Informação é uma das mais avançadas em
matéria de acesso às informações públicas e de transparência
ativa e passiva, promovendo inclusive a adoção de padrões de
dados abertos “ - Pres. Dilma, 17/4/2012

– Abrangência
• É comum uma lista de órgãos cobertos > questões
limítrofes caso a caso ( Reino Unido,..)
• EUA, Japão e México – Restringem-se ao Executivo
• Empresas públicas, com leis em separados (Suécia,..)

– Dados Abertos
• 20/09/2011, Dilma Rousseff lança com Obama
“Parceria para Governo Aberto” reunião da ONU

Para compensar: Brasil dá um salto
• Dados governamentais abertos:
– Se o dado não for encontrado e indexado na web,
ele não existe
– Se não estiver aberto e disponível em formato
compreensível por máquina, ele não pode ser
aproveitado;
– Se algum dispositivo legal não permitir sua
replicação, ele é inútil (Eaves, 2009)

Principais aspectos da lei

GRUPO & INTERESSES DE PESQUISA

Gestão e políticas públicas de informação
– Grupo de pesquisa recém formalizado > março 2012
• Desdobramento de atividades e parcerias que já vinham
ocorrendo
• Multidisciplinar e multiinstitucional

– Fase de estabelecer
• Rumos e tônicas das questões e abordagens
• Desafio > agenda de pesquisa no cenário da LAI

– Mas é temática onde o IBICT já tem história antiga.

Gestão e políticas públicas de informação
Objetivos do grupo
Contribuir para a reflexão interdisciplinar sobre gestão e políticas públicas de
informação do ponto de vista da democracia, da transparência e da efetividade das
ações públicas nos marcos do cenário tecnológico e político-institucional
contemporâneo. Para tanto, pretendemos:
1 – Refletir sobre teorias e conceitos adequados para interpretar os problemas práticos
do campo informacional do Estado contemporâneo;
2 – Refletir sobre os impactos da web social e das tecnologias móveis na formulação de
políticas e práticas de produção, compartilhamento, acesso e uso de informações e
conhecimento em organizações públicas e seus impactos na cultura informacional,
na transparência e na participação dos cidadãos na esfera pública;
3 – Estudar a criação e a implantação dos marcos políticos e organizacionais de gestão e
políticas públicas de informação no Brasil;

Gestão e políticas públicas de informação
4 – Estudar e monitorar metodologias, ferramentas e tecnologias de gestão, colaboração
e compartilhamento da informação e conhecimento;
5 – Contribuir para a formulação de políticas, iniciativas e estratégias inovadoras em
âmbito público governamental brasileiro;
6 – Desenvolver e estimular a pesquisa avançada e a iniciação científica, procurando
reunir e gerar sinergias entre competências diversas nessa área, com ênfase nas
especificidades do Brasil.

Gestão e políticas públicas de informação
Ana Maria Barcellos Malin
Líder do Grupo
Professora adjunta da FACC- UFRJ e pesquisadora do PPGCI-IBICT. Economista pela Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas
do Rio de Janeiro, mestrado em Engenharia de Produção pela COPPE/ UFRJ (1974), DEA na Universidade de Paris X (Nanterre) e
doutorado em Ciência da Informação pelo IBICT/UFRJ (2003), pós-doutorado Junior na FACC/UFRJ (2005). Tem como área de
interesse os estudos sobre Informação, Conhecimento e Gestão voltados para o campo governamental.
Antonio Frederico Saturnino Braga
É professor da FACC-UFRJ, do PPGCI do IBICT-UFRJ e professor colaborador do PPGFIL da UERJ. Possui Licenciatura em História
pela PUC-RJ (1989), Mestrado em Filosofia pela UERJ (1994) e Doutorado em Filosofia pela UERJ (2007). Atua
predominantemente na área de filosofia e estudos da informação, trabalhando, principalmente, os seguintes temas: informação
e teoria crítica da sociedade, informação e racionalidade comunicativa, informação e autopoiese dos sistemas sociais,
informação e aprendizagem organizacional.
Angelo Maia Cister
Graduação em Física no Instituto de Física da UFRJ, Mestre em Ciências em Engenharia de Sistemas (Área de Pesquisa:
Inteligência Artificial), doutor pela COPPE-CÍVIL/UFRJ na área de computação de alto desempenho cuja linha de pesquisa está
voltada para Data Mining, Data Warehouse e CRM (Costumer Relationship Management). O Professor Angelo M. Cister foi
coordenador do Curso de Administração da FACC/UFRJ de mar 2006 a set de 2009. Desde de dez de 2009 é o Chefe de Depto. do
Curso de ADM. É professor das disciplinas de Pesquisa Quantitativa de Marketing, Análise Multivariada de Dados, Modelagem e
Simulação de Sistemas e Modelos Empíricos de Previsão de ST financeiras na FACC/UFRJ e orienta alunos em Pesquisa de
Marketing , CRM, Fidelização do Cliente e Compra
Kelli Angela Cábia Lima de Miranda
Possui graduação em Economia (Universidade Estadual de Campinas), Mestrado em Economia (Universidade Presbiteriana
Mackenzie), Doutorado em Política Científica e Tecnológica (Universidade Estadual de Campinas) e realiza Pós-Doutorado no
Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, em Campinas. É docente da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
atualmente lotada na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Economia Industrial, com ênfase em
Mudança Tecnológica, principalmente nos seguintes temas: Política Industrial e Tecnológica, Capacitação tecnológica, Cadeias
Produtivas e Indústria Aeronáutica.

Gestão e políticas públicas de informação
Maria Irene da Fonseca e Sá
Possui Bacharelado em Matemática Modalidade Informática UFRJ (1977) e mestrado em Engenharia de Sistemas e Computação
pela UFRJ (1982) e é doutoranda do PPGCI-IBICT. Atualmente é Professor Assistente da UFRJ o e Professor voluntário da Pré
Vestibular Para Negros e Carentes. Tem experiência na área de Ciência da Computação , com ênfase em Metodologia e Técnicas
da Computação. Atuando principalmente nos seguintes temas: Bibliotecas digitais institucionais, Comunicação Científica, Acesso
aberto/livre, Padrões, Interoperabilidade e Políticas Públicas.
José Maria Jardim - Pesquisador Associado Externo
Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq – Nível 2
Possui graduação em História pela Universidade Federal Fluminense (1978), Mestrado em Ciência da Informação pela UFRJ
(1994) e Doutorado em Ciência da Informação UFRJ (1998). Atualmente é Professor Associado do Departamento de Estudos e
Processos Arquivísticos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Entre março de 2008 e fevereiro de 2009
desenvolveu atividades de pós-doutorado no Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC)
da Fundação Getúlio Vargas e no Observatorio Archivistica y Sociedad do Departamento de Documentação da Universidad Carlos
III de Madrid.
Regina de Barros Cianconi - Pesquisador Associado Externo
Professora Adjunta da UFF, no Mestrado e na Graduação em Ciência da Informação. Doutora em Ciência da Informação pela
UFRJ (2003). Graduada em Biblioteconomia e Documentação pela UFF, Mestre em Ciência da Informação pela UFRJ/IBICT.
Assuntos de interesse: gestão do conhecimento e colaboração em redes sociais, web social, gestão da informação, marketing de
informações, inteligência organizacional, recuperação da informação, estudos de necessidades e comportamento de usuários,
arquitetura da informação, usabilidade e acessibilidade na web.
•
Alunos
•
Vinicius Cunha Ferreira – Bolsista PIBIC (01/2012 – atual) – Aluno do 7º período de Ciências Econômicas da UFRJ
•
Ingrid Gomes – Bolsista PIBIC (08/2011-12/2011) – Aluna do 6º período graduação em Biblioteconomia da UFRJ.
•
Ana Celeste Indolfo – Doutoranda do PPGCI-IBICT/FACC/UFRJ
•
Jacqueline Barradas – Doutoranda do PPGCI-IBICT/FACC/UFRJ
•
Paula Mari Mikai Nakamura – Mestranda do PPGCI-IBICT/FACC/UFRJ
•
Brenda C. B. Rocco – Mestranda do PPGCI-IBICT/FACC/UFRJ
•
Andre Luiz Appel – Mestrando do PPGCI-IBICT/FACC/UFRJ

A história de formação do grupo
• Criação do Observatório da Gestão da Informação UFRJ – 2009
• Monitoramento da GIC através de notícias no Alerta Google e
aprofundamento através de trabalhos específicos

A história de formação do grupo
• GI e GC
– Mercado de Trabalho ( vagas e cargos); Educação e Eventos
• GC > preponderância setor privado, filosofia gerencial
• GI > fortemente concentrada no setor público com constituição de
“mandato de conhecimento”

• Foco atual
– Monitoramento da GI e da Gestão de Informações
Governamentais
• Transparência Publica
• LAI
• Dados Abertos)

• Novo site - http://obgi.org/

O tema da pesquisa

• Andou de lado...mas a CI tem peso grande na bibliografia AGU
• Site da AGU –134 fontes nacionais e estrangeiras de referência
• Caráter multidisciplinar do tema: Direito, Ciência Política, Administração,
Comunicação, Administração Pública, Informática Pública, Contabilidade,
Engenharia da Produção, etc..
Trabalhos citados pela AGU da área de CI
Temática
Acesso à informação pública
Gestão da informação/Gestão eletrônica de documentos
Informação sigilosa
Direito à Informação
Governança eletrônica
Proteção de dados pessoais
Liberdade de informação
Lei de acesso à informação

No.
3
8
1
1
3
0
0
0

Fonte dos dados primários; http://www.cgu.gov.br/acessoainformacaoGOV/materiais-interesse/guiade-fontes.pdf

O tema da pesquisa
•

COSTA, Célia Maria Leite, FRAIZ, Priscila Moraes Varella. Acesso à informação nos arquivos brasileiros. Estudos Históricos,
Rio de Janeiro, vol. 2, n. 3, 1989, p. 63-76.

•

JARDIM, José Maria. O acesso à informação arquivística no Brasil: problemas de acessibilidade e disseminação. Mesa
Redonda Nacional de Arquivos, 1999.

•

SIMÃO, João Batista; RODRIGUES, Georgete Medleg. Acessibilidade às informações públicas: uma avaliação do portal de
serviços e informações do governo federal. Ciência da Informação, Rio de Janeiro, v.34, n.2, p.81-92, maio/ago. 2005.

•

ARELLANO, Miguel Angel. Preservação de Documentos Digitais. Ciência da Informação, Brasília, DF, Brasil, 33, dez. 2004.

•

BATISTA, Carmen Lúcia. Informação pública: entre o acesso e a apropriação social. 2010. 202p. Dissertação (Mestrado em
Ciência da Informação) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

•

CAPUANO, Ethel Airton. Construtos para modelagem de organizações fundamentadas na informação e no conhecimento no serviço
público brasileiro. Ciência da Informação, Brasília, DF, Brasil, 37, dez. 2008.

•

GUEDES, Mario Augusto Muniz. Fatores de risco de perda de documentos eletrônicos de caráter arquivístico de uma
instituição pública: um estudo de caso na Câmara dos Deputados. Dissertação (Dissertação de mestrado em Ciências da
Informação). Departamento de Ciência da Informação e Documentação, Universidade de Brasília, 2006.

•

MALIN, Ana Maria Barcellos. Estado e sociedade da informação no Brasil: uma investigação sobre o papel da informação na
gestão pública.157f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação). Escola de Comunicação. Universidade Fedral do Rio de
Janeiro, 2003.

•

ROCHA, Claudia Lacombe; RAMOS, Márcia Helena de Carvalho; Margareth, DA SILVA; RONDINELLI, Rosely Cury. Gestão
Arquivística de Documentos Eletrônicos. Rio de Janeiro: Conselho Nacional de Arquivos. Câmara Técnica de Documentos
Eletrônicos, 2004.

O tema da pesquisa
•

SILVEIRA, Henrique. Gestão da informação em organizações virtuais: uma nova questão para a
coordenação interorganizacional no setor público. Ciência da Informação, Brasília, DF,

•

THOMAZ, Kátia P. A preservação de documentos eletrônicos de caráter arquivístico: novos desafios, velhos
problemas. 389f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação). Escola de Ciência da Informação.
Universidade Federal de Minas Gerais, 2004.

•

HOTT, Daniela Francescutti Martins. O acesso aos documentos sigilosos: um estudo das comissões
permanentes de avaliação e de acesso nos arquivos brasileiros. 2005. 498f. Dissertação (Mestrado em de
Ciência da Informação). Departamento de Ciência da Informação e Documentação, Universidade de
Brasília, 2005.

•

FONSECA, Maria Odila. Informação e direitos humanos: acesso às informações arquivísticas, Ci. Inf.,
maio/ago. 1999, vol.28, no.2, p.146-154.

•

Accountability e governança eletrônica- BANDEIRA, Aline Alves. A lei de arquivos do Brasil e o direito à
informação. 157f.Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação). Universidade Federal da Bahia, 2007

•

GUEDES, Mario Augusto Muniz. Fatores de risco de perda de documentos eletrônicos de caráter
arquivístico de uma instituição pública: um estudo de caso na Câmara dos Deputados. Dissertação
(Dissertação de mestrado em Ciências da Informação). Departamento de Ciência da Informação e
Documentação, Universidade de Brasília, 2006.

•

SALGADO, Silvia Regina da Costa. Administração municipal: a comunicação e a informação pública
inovando a gestão das políticas sociais. 293f.Tese. (Doutorado em Ciência da Informação e Documentação).
Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, 2005.

Conclusão
• Desafio: grande e diversificada agenda de
pesquisa
Obrigada!
Passo a palavra
– Prof. Antônio Saturnino
– Doutoranda Ana Celeste

