
InnovaGestão
Consultoria em Informação



Serviços de Informação 
para a Gestão do Conhecimento 

adequados a cada contexto



Gestão da informação, do conhecimento e da inovação.

Bibliotecas digitais, repositórios institucionais 
e bases de conhecimento.

Transformação digital, governo eletrônico, 
gestão documental e memória institucional.

 

Consultorias, Serviços,
Pesquisas, Cursos 
e Palestras



Alguns Princípios
Acredita no movimento pelo acesso aberto ao conhecimento 
(sem restrições, online, livre de taxas, assinatura ou pagamento 
de licenças). 

Procura utilizar softwares livres, que reduzem custos e aumentam 
a segurança da informação (com a disponibilização do código aberto), 
especialmente quando os serviços se destinam às organizações públicas.

Busca contribuir para o desenvolvimento da gestão pública 
e da cidadania, por meio de ações que valorizem o acesso 
à informação pública, dados abertos e governo aberto.



Gestão do 
Conhecimento
Apoio na melhoria dos processos de gestão 
e disseminação dos ativos de conhecimento 
das organizações. 

Plan

Do

Check

Act



Gestão do Conhecimento
SERVIÇOS :

Diagnóstico e planejamento 
estratégico em GC.

Implantação de programas de gestão 
da informação e do conhecimento.  

Mapeamento, coleta, 
integração e disseminação 
das melhores práticas de GC 
e lições aprendidas.

Elaboração e divulgação de instrumentos 
de disseminação do conhecimento (estudos 
de casos, relatórios, modelos, soluções 
de problemas).

Gestão de mudanças,  
processos de coaching para 
a construção de equipes 
de alta performance. 

Implantação de comunidades 
de práticas. 



Gestão da Informação
Inovação no gerenciamento da Informação Digital 



Gestão da Informação
SERVIÇOS :

Desenvolvimento de bancos 
de conhecimentos, bibliotecas 
digitais e repositórios 
institucionais.

Desenvolvimento de taxonomias, 
ontologias e tesauros, além de outros 
sistemas de organização 
do conhecimento.

Desenvolvimento de política 
de informação e planejamento 
estratégico de unidades 
de informação.

Planejamento e implantação 
de serviços de informação.



Gestão 
Documental
Apoio às organizações na gestão 
integrada da informação.



Gestão Documental
SERVIÇOS :

Diagnóstico das práticas 
de gestão documental 
e arquivo.

Desenvolvimento de instrumentos de gestão 
documental (planos de classificação, tabelas 
de temporalidade, manuais).

Implementação de normas 
arquivísticas. 

Desenvolvimento de repositórios digitais 
confiáveis de documentos arquivísiticos.
 

Desenvolvimento de política 
de preservação digital.

Uniformização de processos 
e de tipologia documental. 



Casos de Sucesso



Bibliotecas Digitais 
e Repositórios Institucionais
Biblioteca Digital do Instituto Brasiliense de Direito Público 
http://www.idp.edu.br/dspace

A InnovaGestão utiliza o DSpace, software adotado pelas principais 
universidades e instituições públicas (MIT, USP, IPEA, ENAP, UnB, 
IBICT, Embrapa, etc.) no desenvolvimento de repositórios para 
a preservação e divulgação da memória institucional e como 
apoio a programas de gestão do conhecimento.

Os repositórios no DSpace gerenciam a documentação em suporte 
digital, garantindo a visibilidade e a acessibilidade na internet, 
em qualquer formato (texto, vídeo, áudio e dados). 



Tesauro da Justiça Militar da União - TesJMU 
(em desenvolvimento)

O tesauro será utilizado na indexação dos documentos 
do repositório institucional e dos sistemas de arquivo, legislação, 
jurisprudência e museu. O tesauro possibilita ao Tribunal a utilização 
dos recursos de recuperação da informação na Web Semântica.

Desenvolvimento 
de Taxonomias, Ontologias 
e Tesauros, além de outros 
Sistemas de Organização 
do Conhecimento



Gestão do Conhecimento
e Memória Institucional
Projeto Memorial da Constituinte de 1988

A elaboração do Projeto visa à construção de significados 
no ambiente organizacional, por meio da coleta, produção 
e disponibilização de conjuntos documentais relevantes para a história 
constitucional recente do país. 

As entrevistas e documentos gerados no projeto estão disponíveis em :
http://dspace.idp.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/109



Gestão Documental
Consultoria à BahiaGás 

Consultoria em gestão de documentos e registros, incluindo 
diagnóstico das necessidades, mapeamento e modelagem 
dos processos, organização de documentos físicos e digitais, 
aspectos legais da guarda, conformidade, plano de contingência 
e definição de modelo de gestão de documentos.

Como produtos, a consultoria entregou o planejamento do projeto, 
diagnóstico, modelo, política e instrumentos de gestão documental, 
bem como ações de capacitação.  



Gestão Documental
e Transformação Digital
Consultoria à Anatel

Consultoria para a implantação do Sistema de Processo Eletrônico, 
utilizando o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), realizada pela 
diretora da InnovaGestão, Neide De Sordi, contratada pela União 
Internacional de Telecomunicações (UIT).

Elaboração de termos de referências; normas; estratégia da gestão 
da mudança; análise de aderência do SEI ao e-ARQ ; elaboração 
de instrumentos de gestão documental, manuais de usuários, 
digitalização, protocolo e arquivo, entre outros produtos.



Pesquisa - 
Gestão Judiciária 
Instituto Brasiliense de Direito Público  

A InnovaGestão é parceira do IDP no desenvolvimento do Índice 
de Desempenho da Justiça - IDJus, que visa contribuir para 
o desenvolvimento das instituições judiciárias.  
A InnovaGestão tem atuado no desenvolvimento de pesquisas 
empíricas para a  melhoria das instituições. 

A gestão do conhecimento contribui para a modernização da Justiça 
e o estabelecimento de métodos de trabalho mais eficientes. 

Conheça o IDJus : http://cpjus.idp.edu.br/idjus/



A capacitação como 
ferramenta estratégica
Alguns Cursos (in company) :

- Desenvolvimento de banco 
  de conhecimentos, repositórios 
  institucionais e bibliotecas digitais   
  utilizando o DSpace.

- Curso de suporte à implantação 
  do repositório digital. 

Alguns clientes :

- Tribunal Superior Eleitoral. 

- Superior Tribunal Militar.  

- Presidência da República. 

- Tribunal de Justiça 
  de Pernambuco.



Gestão do Conhecimento -  
Cursos
Tribunal de Justiça da Bahia - 
Curso de Gestão da Informação e do Conhecimento

A Diretora da InnovaGestão, Neide De Sordi, ministrou curso 
de GC para 11 turmas de desembargadores e juízes do TJBA, 
em 2013.

Os cursos integraram o Programa de Aperfeiçoamento de 
Magistrados, desenvolvido em parceria entre a Universidade 
Corporativa do TJBA (Unicorp) e o Instituto Brasiliense 
de Direito Público (IDP).



Cursos e palestras
Programação de cursos - 2016 :

- Desenvolvimento de bancos de conhecimentos, repositórios 
  institucionais e bibliotecas digitais utilizando o DSpace ;

- Liderança Coach para profissionais de informação ;
 
- Preservação digital e Archivematica ;

- Gestão do conhecimento e planejamento estratégico 
  aplicados às unidades de informação ;

- Descrição arquivística : utilizando o sistema Atom.



Programas e outras informações : 
www.innovagestao.com.br
inovagestao@innovagestao.com.br

Endereço : 
SHIN CA 01 Lote A Bloco A 
Ed. Deck Norte Sala 129 
Lago Norte - Brasília-DF

Telefone : 
(61) 3468-2250

CNPJ : 13.92.190/0001-79
CF/DF : 07.576.166/001-33

Contato


