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Contexto Organizacional
A PRF e suas várias atribuições

DECRETO Nº 1.655, DE 3 DE OUTUBRO DE 1995



Contexto Organizacional
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Problemas organizacionais



O Problema

Problemas Organizacionais

A  pesquisa foi realizada em 2015, através de questionário eletrônico 
disponibilizado para servidores voluntariamente. Utilizando-se do 
cálculo de amostragem, oriundo do teorema do limite central, 
entendemos a amostra ser estatisticamente relevante com margem 
de erro de 4% e nível de confiança de 97,39%.

● grau de facilidade de acesso a 
informações relativas às atividades 
laborais

● comportamento informacional
● meios de comunicação

● meios informais
● impossibilidade de verificação do 

conhecimento transmitido pelo 
próprio órgão. 



O Problema

Problemas Organizacionais

Sobrecarga em alguns indivíduos [ilhas e 
castelos de conhecimento]
policiais deixavam de atuar duas vezes a cada 
plantão por não encontrar as informações 
necessárias:
 2 x 1500 policias por dia x 365 dias no ano = 
= 1.095.000 não autuações por ano
 
adm: dobro do tempo, para desempenhar uma 
atividade inédita



Problemas de Conhecimento



O Problema

Problemas de Conhecimento
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O Problema

Estratégia de Conhecimento
plataforma para que servidores, 

voluntariamente, sintam-se 
motivados a escrever e compartilhar 

seus saberes

tempo e lugar 
convenientes

aprimorar ou atualizar

moderado e validado pela própria 
comunidade

sem hierarquias



O Problema

Estratégia de Conhecimento

Crowdsourcing

Andragogia

Segurança da 
Informação

Linguística

GC não monopoliza o conhecimento: 
modera, sistematiza, estrutura e 
valoriza

segurança jurídica documental;
conexões entre as temáticas

Informações reservadas não serem 
compartilhadas com perfis indesejados

metodologia de aprendizagem entre 
adultos;
ferramentas que estimulem o 
compartilhamento



O Problema

Estratégia de Conhecimento

https://www.lucidchart.com/invitations/accept/9f903f0a-db1c-40e8-9840-af9623597eb0


Planejamento da Gestão do Conhecimento



O Problema

Planejou-se parcerias com as áreas para 
produção de textos, de forma dirigida, até que se 
atingisse conteúdo tamanho, que se tornasse o 
meio mais atrativo do Órgão para a busca de 
informação pelos usuários e, desta forma, ser um 
ambiente atrativo para que os mesmos usuários 
tendessem a colocar ali seus próprios textos.

Planejamento da Gestão do Conhecimento

● Tipo de conhecimento gerenciado: Erga 
omnes; prolata no tempo; de interesse de 
grupo relevante de pessoas; 

● Ferramentas e metodologias => foco no 
conteúdo



2.700 artigos
6.000 usuários

307 perguntas
362 respostas

260 autos de infração
                                  (nos primeiros 30 dias)

WikiPRF PRF Respostas

Bizu Móvel

Planejamento da Gestão do Conhecimento



O Problema

Planejamento da Gestão do Conhecimento

bons índices de 
recuperação de 
informação e 
consistência do 
produzido

pesquisa lexicográfica 
útil

Vocabulário 
Controlado do 
Projeto
relação 
conceitual entre 
os termos. 
  



Ecossistema Gestão do Conhecimento

Wiki PRF
repositório

PRF Respostas
tira-dúvidas

Painel Novo
intranet

Sistemas 
Móveis

app operacional
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mensagens instantâneas

Painel APP
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SEI
documentação 
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Lúmen
ensino



O Problema

a. um artigo da wiki enciclopédia; 
b. uma dúvida respondida;
c. uma conversa do bate-papo 

previamente gravada;
d. uma notícia da área de 

comunicação;
e. um curso da área educacional.

Esses recursos tornam não só a resposta à 
pesquisa e a inserção de conhecimento mais 
inteligentes, como também valorizam a 
inteligência e a eficiência institucionais.

Planejamento da Gestão do Conhecimento



Iniciativas e Práticas de 
Gestão do Conhecimento
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Iniciativas e Práticas de 
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Iniciativas e Práticas de 
Gestão do Conhecimento



Iniciativas e Práticas de 
Gestão do Conhecimento

http://www.youtube.com/watch?v=MiGE2JpM0qs


Resultados



Nova pesquisa será feita 
ao final do projeto para 
verificar os impactos e a 
efetividade do projeto.

Resultados

Repositório confiável de 
Normativas Internas

Aumento em 8% na 
padronização de ações e 
escritos nos autos de infração: 
velocidade e segurança.

Espaço único de Comunicação, 
repositório e recuperação de 
Conhecimento e informação

Pioneirismo na adm. Direta 
e na Segurança Pública: 
Visibilidade externa e 
possibilidade de parcerias. 

Valorização do servidor, 
de seu Conhecimento e 
de suas atividades.



Lições aprendidas



Lições aprendidas

Top-Down - patro
cínio 

da alta gestão

um bom plano de projeto 

e práticas PMBOK

boa constru
ção de ontologias de domínio e a 

estru
turação do conhecimento e da informação

importância do compartilh
amento de GC em níveis de acesso

Valorização externa reflete em valorização interna

Power Law of Engagement [L
ei de BradFord] e Plano de Comunicação

intro
dução 

de 
GC 

através 
do 

comportamento informacional

Escolha de boas ferra
mentas



Próximos passos



Próximos Passos

Integração 

à UCR e 

moodle

Fomento à 
cultura de GC Recompensa 

aos 
colaboradores

Vocabulário 

Controlado

Parcerias 

Externas

Ind
ica

do
re

s 

de
 

efe
tiv

ida
de



“A empresa é entendida como um estoque de 
conhecimento que consiste basicamente de 
maneiras como a informação é codificada e 
disponibilizada para aplicação”. 

Moacir de Miranda Oliveira Júnior


