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• Sistema para organizar, armazenar, preservar, 
recuperar e disseminar a produção técnica e 
científica do Ipea em qualquer suporte e formato 
eletrônico 

2. RCIpea. O que é 
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• Aumentar a visibilidade e o acesso à pesquisa e a 
interoperabilidade de toda a produção do Ipea em rede 

• Recuperar os documentos pelo texto completo ou por meio de 
buscas simples e avançada 

• Disponibilizar informações estatísticas de acesso e “download” 

• Identificar as publicações mais acessadas 

• Mostrar as relações existentes entre as publicações do Ipea, em 
seus diversos suportes eletrônicos 

• Observações: 
– O RCIpea foi construído segundo recomendações internacionais para 

disseminação da informação 

– Não tem limite em relação ao tamanho e formato dos arquivos 

– Indica como foi feito o acesso e a origem do usuário (país, cidade) 

 

 

 

3. RCIpea. Objetivos 
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• Visão 

– Conhecimento produzido pelo Ipea armazenado de forma 
estruturada, seguindo as recomendações internacionais para 
a disseminação, acesso e utilização da informação 
permitindo, assim, sua utilização adequada pelo público 
interno e externo 

• Estratégia 

– Implantar processo sistematizado de armazenamento, 
renovação, disseminação, acesso e utilização do 
conhecimento produzido nos projetos e processos de apoio e 
finalísticos do Ipea. 
 

 

 

4. RCIpea. Visão e Estratégia 
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5. RCIpea e o Mapa Estratégico da DIDES 

Figura 1: Mapa Estratégico 2010 – 2015 da DIDES 
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• Um dos objetivos do Mapa Estratégico 2010 – 2015 da 
Diretoria de Desenvolvimento Institucional – DIDES 
(Figura 2) é “desenvolver modelo de Gestão do 
Conhecimento” (circulado em vermelho na Figura 1) 

• Para alcançar esse objetivo, a DIDES está 
implementando o projeto 25: Modelos e Práticas de 
GC 

 

 

 

5. RCIpea e o Mapa Estratégico da DIDES 
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• Projeto 25 da DIDES: Modelo e Práticas de GC 

– Objetivo: 
• Construir um modelo de gestão do conhecimento (GC) e implantar 

duas práticas de GC, a saber: 1) O Repositório do Conhecimento do 
Ipea (RCIpea) e 2) o Mapeamento de Competências. Essas práticas 
permitirão ao Ipea mobilizar o conhecimento existente dentro e fora 
da organização para cumprir sua missão  institucional.  
 

 

 

6. RCIpea e o Projeto 25 da DIDES 
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• Armazenamento/Disseminação:  
– Índice de cada uma das publicações do Ipea armazenada de forma 

estruturada 

– Número de trabalhos apresentados por pesquisadores em evento no 
Brasil e no exterior armazenados de forma estruturada 

– Índice de vídeos de eventos realizados pelo Ipea armazenado de forma 
estruturada 

– Índice de áudios de entrevistas com pesquisadores armazenados de 
forma estruturada 

 

 

7. RCIpea. Indicadores da Estratégia 
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• Acesso:  
– Número de acessos (público interno) 

– Número de acessos (público externo) 

– Número de downloads (público interno) 

– Número de downloads (público externo) 

– Número de visualizações (público interno) 

– Número de visualizações (público externo) 

 

 

7. RCIpea. Indicadores da Estratégia (cont.) 
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• Utilização:  
– Índice de usuários (que responderam o formulário de pesquisa) que 

afirmam ter utilizado o material para fins acadêmicos 

– Índice de usuários (que responderam o formulário de pesquisa) que 
afirmam ter utilizado o material em órgãos e entidades da administração 
pública 

– Índice de usuários (que responderam o formulário de pesquisa) que 
afirmam ter utilizado o material em empresas privadas 

– Índice de usuários (que responderam o formulário de pesquisa) que 
afirmam ter utilizado o material em organizações não-governamentais. 

 

 

7. RCIpea. Indicadores da Estratégia (cont.) 
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• Contribui para alcançar os objetivos da Política de GC e Inovação 
do Ipea (instituída pela Portaria No 385, de 13 de outubro de 
2010) de: 
– “promover a transparência na gestão do Ipea por meio do provimento de 

informações sobre as atividades da instituição à sociedade e ao 
Governo” (Art. 1º, inciso III) 

– “assegurar a publicidade e amplo acesso à produção técnica e científica 
do Ipea” (Art. 1º , inciso VII) 

• É instrumento para cumprir as diretrizes  da Política de GC e 
Inovação de: 
– “Assegurar o amplo acesso da força de trabalho às informações e 

conhecimentos necessários para aperfeiçoar os processos de apoio e 
finalísticos e dos cidadãos às informações e ao conhecimento produzido 
pelo Ipea” (Art. 3º, inciso III) 

 

8. RCIpea e a Política de GC e Inovação 
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• É instrumento para cumprir as diretrizes  da Política de GC e 
Inovação de: 
– “Estimular a adoção de práticas gerenciais e o uso intensivo das 

tecnologias da informação e comunicações na promoção dos processos 
sistemáticos de gestão do conhecimento : identificação (caracterização), 
criação (captura, aquisição, coleta); compartilhamento (disseminação, 
distribuição, partilha , transferência); armazenamento (guarda, 
repositório); preservação (restauração, acesso para futuro, guarda de 
longo prazo); utilização (reuso), interpretação, aplicação e proteção 
(segurança, acesso controlado)” (Art. 3º , inciso  V) 

– “Fomentar a preservação e o armazenamento da informação produzida 
na instituição: assim como promover a valorização e a preservação do 
patrimônio histórico do Ipea e da Memória Institucional” (Art. 3º, inciso 
IX) 

 

8. RCIpea e a Política de GC e Inovação (cont.) 

15 



RCIpea - Visão Geral 

Versão 02 – 29/08/12 

• CGI aprovou o relatório final do “Diagnóstico do Grau de 
Maturidade do Ipea em GC” onde se propõe o RCIpea: 
– “Os membros do CGI aprovaram o Relatório Final do Diagnóstico do Grau 

de Maturidade do IPEA em Gestão do Conhecimento apresentado pelo 
Grupo de Trabalho ....” 

• CGI priorizou o projeto RCIpea: 
– “Os membros do CGI priorizaram – em ordem decrescente de 01 a 19 – 

as práticas e iniciativas de GC que serão contempladas no Plano 
Estratégico de Gestão do conhecimento do IPEA, a saber: ... 3. Implantar 
processo sistematizado de armazenamento, renovação, acesso e 
utilização do conhecimento produzido nos projetos e processos de apoio 
e finalísticos por meio da execução do projeto Repositório de 
Conhecimentos Ipea – RcIPea” 

 

9. RCIpea e o Comitê de GC e Inovação (CGI)  
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Repositório do Conhecimento do Ipea  
RCIpea 

APRENDER 

ANTES Objetivos Resultados 
APRENDER 

DEPOIS 

PROJETO DO 
PROGRAMA DE 

TRABALHO / 
PROCESSO DE 

APOIO/FINALÍSTICO 
 

Acessa 
e 

Aplica 

Aprendizado 
Continuo Valida 

e 
Renova 

APRENDER DURANTE 

GESTÃO DO CONHECIMENTO 

Adaptado  do modelo de GC da British Petroleum (APO, 2009) 

10. RCIpea e o Ciclo Operacional de GC 

Figura 2: Ciclo Operacional de GC 
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• No Ciclo Operacional de Gestão do Conhecimento (Figura 1), o RCIpea ocupa 
lugar de destaque 

• Na gestão de projetos e processos (parte inferior da figura), para alcançar os 
resultados esperados, servidores e colaboradores  podem aprender antes, 
durante e depois acessando o Repositório do Conhecimento do Ipea (RCIpea) 

• Para aprender antes, servidores e colaboradores acessam e aplicam o 
conhecimento captado no RCIpea 

• É possível manter um aprendizado contínuo durante a execução do 
processo/projeto acessando o RCIpea  

• Servidores e colaboradores aprendem depois da execução do 
processo/projeto validando ou renovando o conhecimento contido no 
RCIpea 

• Conclusão: Há dois processos no RCIpea: 1) servidores e colaboradores “se 
alimentam” do RCIpea; e 2) servidores e colaboradores “alimentam” o 
RCIpea 

 

 

 

10. RCIpea e o Ciclo Operacional de GC (cont.) 
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11. RCIpea e o Modelo de GC para a APB 
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Figura 3: Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira (Batista, 2012, p. 52) 

BATISTA, Fábio F. Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira. Brasília: IPEA, 2012. 
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• O RCIpea está relacionado com o Modelo de Gestão do 
Conhecimento para a Administração Pública Brasileira (Figura 3) 
da seguinte maneira: 
– É uma prática de Gestão do Conhecimento associada: 

• Ao viabilizador “processo” (circulado em vermelho na Figura 3) (ver “slide “ 
16) 

• às atividades de “criar”, “armazenar “, “ e “aplicar” do Processo de GC 
(circulados em vermelho na Figura 3) 

• Gera resultados para as partes interessadas; Cidadão-usuário e sociedade 
(circulados em vermelho na Figura 3) 

 

 

 

 

 

11. RCIpea e o Modelo de GC para a APB 
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• RCIpea ao disseminar a produção técnica e científica do Ipea 
contribuirá para o cumprimento da missão institucional: 
– “Produzir, articular e disseminar conhecimento para aperfeiçoar políticas 

públicas e contribuir para o planejamento do desenvolvimento 
brasileiro” 

 

 

 

12. RCIpea e a missão do Ipea 
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• RCIpea ao disseminar a produção técnica e científica do Ipea 
contribuirá para o cumprimento da visão institucional: 
– “... Ser reconhecido como referência nacional e internacional na área de 

estudo e pesquisas em desenvolvimento” 

 

 

 

13. RCIpea e a visão do Ipea 
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• RCIpea contribuirá para que o cidadão tenha acesso às 
informações sob a guarda do Ipea 

• Trata-se de direito inscrito na Constituição brasileira e 
regulamentado pela Lei Federal 12.527, sancionada em 18 de 
novembro de 2011 pela Presidenta da República 
 

 

 

14. RCIpea e a Lei de Acesso à Informação 
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A equipe do RCIpea está lotada na Divisão de Planejamento e 
Projetos Institucionais da Coordenação-Geral de Planejamento, 
Gestão Estratégica e Orçamento (DVPPI/CGPGO) da Diretoria de 
Desenvolvimento Institucional (DIDES). São membros da equipe: 

– Fábio Ferreira Batista (Técnico de Planejamento e Pesquisa) 

– Veruska da Silva Costa 

– Felipe Gustavo Oliveira de Araújo Costa  

 

 

15. Equipe RCIpea 
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FIM DA VISÃO GERAL DO RCIPEA 
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