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Surfando as ondas ou sendo 
levados pela maré ? 

 
Navegando no ambiente de mudança de informações 



The IFLA Trend Report 

Objetivo principal: produzir um recurso para auxiliar os 
membros da IFLA a refletir sobre o futuro das bibliotecas bem 
como suas próprias missões e ações enquanto bibliotecários. 
 
De onde partiu tal perspectiva: um olhar externo à biblioteca 
visando identificar as principais tendências, hoje e em futuro 
próximo, que afetam diretamente o campo da informação e que 
impactarão potencialmente o papel e as atividades das 
bibliotecas 

Tradução e adaptação do ppt de 
Frédéric Blin, IFLA Treasurer 

16jun2014 
 



The IFLA Trend Report : caminho 
percorrido 

2012 : definição dos objetivos, da metodologia e orçamento 
2013 :  
• Jan.: Revisão de Literatura, criação de um repositório online de links; 
• Fev:  Envio de convite a especialistas internacionais 
• Março: Mesa de discussão com especialistas na Cidade do México 
• Abril: Relatório síntese da discussão no México 
• Maio:  Adição de questções chaves debatidas pelos especialistas no Fórum de 

discussão e plataforma online 
• Junho:  Novo grupo de especialistas é convidade a contribuir e comentar. 
• Julho:  Todos os elementos são publicados na Plataforma online do Relatório 

de Tendências. 
• Agosto:  Documento sintese é produzido evidenciando as 5 tendencias mais 

expressivas. Lançamento oficial da plataforma durante a WLIC2013 em 
Singapore. 

 



Lançamento oficial da plataforma IFLA TRENDS 
 pela  Presidente da  IFLA Ingrid Parent,  

 WLIC 2013 em Singapore, 19.agosto.2013 



O que podemos encontrar na 
plataforma? 

•Todos os recursos produzidos: revisão de literatura, 
contribuição dos especialistas, resumo da mesa de discussão 
no México. 
 

•O documento  síntese «The Insights of the Trends Report» 
 

•Fórum de discussão aberto e disponível a todos 
 

•Eventos e noticias 
 
    



The IFLA Trend Report :  
desde o ano passado 

O que o grupo de desenvolvimento espera:  
que  a communidade da IFLA se engaje, discuta e reflita sobre 
as conclusões, informações, perguntas, hipóteses e tudo o 
mais contido no relatório.  
 

Trata-se de um recurso aberto, um espaço de 
trabalho colaborativo que necessita ser enriquecido 

com a contribuição de todos 



O documento já foi traduzido para mais 
de 12 idiomais, sejam eles oficiais da 
IFLA ou não. 
 
Link para a versão espanhol 
 

http://trends.ifla.org/files/trends/assets/ 
surcando_las_olas_o_atrapados_en_la_marea.
pdf 
 

Ainda não temos em 
Português. 
 
 
 
 

The IFLA Trend Report :  
desde o ano passado 



AS 5 TENDÊNCIAS PRINCIPAIS 
REPORTADAS 

Tendência 1   
NOVAS TECNOLOGIAS TANTO IRÃO 
EXPANDIR COMO LIMITAR O ACESSO 
À INFORMAÇÃO 

Tendência 2 
A EDUCAÇÃO ONLINE DEMOCRATIZARÁ 
E MODIFICARÁ O AMBIENTE GLOBAL DE 
APRENDIZAGEM 

Tendência 3 
OS LIMITES DE PRIVACIDADE E 
PROTEÇÃO DE DADOS SERÃO  
REDEFINIDOS 

Tendência 4 
AS SOCIEDADES HIPERCONECTADAS 
OUVIRÃO E EMPODERARÃO NOVAS 
VOZES E GRUPOS 

Tendência 5 
A ECONOMIA DA INFORMAÇÃO GLOBAL 
SE TRANSFORMARÁ PELAS NOVAS 
TECNOLOGIAS 



Tendência 1   
NOVAS TECNOLOGIAS TANTO IRÃO EXPANDIR COMO LIMITAR O ACESSO A 

INFORMAÇÃO 



Temas e perguntas: 
Quando a informação é tão facilmente compartilhada – a quem ela 
realmente pertence? 

• Explosão do acesso a informação por aplicativos móveis 
• Competência informação e computacional 
• Bilhões de pessoas conectadas no mundo a partir do 

mundo desenvolvido 
• Tensão entre propriedade intelectual e inovação 

tecnológica 
• Questionamentos sobre direitos e conteúdos 
• Desafios nos modelos comerciais dos prestadores de 

serviços online 

Tendência 1   
NOVAS TECNOLOGIAS TANTO IRÃO EXPANDIR COMO LIMITAR O ACESSO A 

INFORMAÇÃO 



• O universo digital em constante expansão concederá  
maior valor à formação de habilidades informacionais 
como a leitura básica e as competências com  ferramentas 
digitais.  
 

• As pessoas que careçam dessas habilidades enfrentarão 
obstáculos para sua inclusão em uma crescente gama de 
áreas. 
 

• A natureza dos novos modelos de negócios online influirá 
em grande medida aqueles que podem aproveitar, 
compartir e aceder exitosamente à informação no futuro. 
 

Tendência 1   
NOVAS TECNOLOGIAS TANTO IRÃO EXPANDIR COMO LIMITAR O ACESSO A 

INFORMAÇÃO 



Tendência 2 
A EDUCAÇÃO ONLINE DEMOCRATIZARÁ E MODIFICARÁ O AMBIENTE GLOBAL DE 

APRENDIZAGEM 



Temas e perguntas:  
Aprendendo juntos mas estudando sozinho -  A educação online vai mudar 
a forma de aprendizagem para sempre? 
 

• E-learning, MOOCS: transformarção do ambiente de 
aprendizagem  global  

• Crescente importância ao aprendizado ao longo da vida 
• O mercado da educação e o impacto sobre as instituições de 

ensino 
• Acesso aberto à informação e a ciência 
• Custo da educação 

Tendência 2 
A EDUCAÇÃO ONLINE DEMOCRATIZARÁ E MODIFICARÁ O AMBIENTE GLOBAL DE 

APRENDIZAGEM 



Tendência 2 
A EDUCAÇÃO ONLINE DEMOCRATIZARÁ E MODIFICARÁ O AMBIENTE GLOBAL DE 

APRENDIZAGEM 

•A rápida expansão global da informação e os 
recursos educativos online oferecerão muito mais 
oportunidades de aprendizagem, além de serem 
mais econômicos e acessíveis. 
 

•Haverá maior valor no aprendizado ao longo da 
vida, além de maior reconhecimento da educação 
não formal ou informal. 
 



Tendência 3 
OS LIMITES DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS SERÃO REDEFINIDOS 



Temas e perguntas: 
Em quem nós acreditaremos mais: no governo ou nas ferramentas de busca?  

• Privacidade 
• Confiança dos cidadãos em relação aos seus Governos / 

para com os seus motores de busca 
• Controle de dados privados por partidos e governos 
• A neutralidade da rede 
• Uma internet mundial vs várias redes nacionais: o fim 

da Internet? 
• Óculos do Google 

Tendência 3 
OS LIMITES DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS SERÃO REDEFINIDOS 



• O aumento de dados e informação que estão em poder dos 
governos  e empresas sustentarão a elaboração de avançados 
perfis individuais 
 

• Sofisticados métodos de monitoramento e filtro de dados 
dentro das telecomunicações  tornarão mais fácil  e barato o 
acompanhamento de pessoas.  
 

• Poder-se-á experimentar graves conseqüências para a 
privacidade das pessoas e a confiança no entorno digital. 

Tendência 3 
OS LIMITES DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS SERÃO REDEFINIDOS 



Tendência 4 
AS SOCIEDADES HIPERCONECTADAS OUVIRÃO E EMPODERARÃO NOVAS 

VOZES E GRUPOS 



Temas e questões: 
Quem estará mais empoderado pelo aumento da transparência e acesso 
cidadão aos dados do setor público: políticos, cidadãos ou as empresas? 

• E-democracia 
• E-goverrno 
• Dados abertos (Open Data) -  E-Ciência 
• Papel da internet na revolução social 
• Novos modelos de engajamento político 
• Papel e oportunidade para mulheres 
• Ambientes virtuais simulados e dados abertos para a 

elaboração de políticas mais eficazes baseadas em 
evidências 

Tendência 4 
AS SOCIEDADES HIPERCONECTADAS OUVIRÃO E EMPODERARÃO NOVAS 

VOZES E GRUPOS 



• Surgirão mais oportunidades para as ações coletivas 
dentro das sociedades hiperconectadas, ao permitir o 
surgimento de novas vozes e promover o crescimento 
de movimentos com um so objetivo, em contraponto 
aos tradicionais partidos políticos. 
 

• As iniciativas de governo aberto e acesso aos datos do 
setor público darão lugar a uma maior transparencia e a 
servicios públicos centrados na cidadania. 

Tendência 4 
AS SOCIEDADES HIPERCONECTADAS OUVIRÃO E EMPODERARÃO NOVAS 

VOZES E GRUPOS 



Tendência 5 
A ECONOMIA DE INFORMAÇÃO GLOBAL SE TRANSFORMARÁ PELAS NOVAS 

TECNOLOGIAS 



Temas e questão: 
Indivíduos e empresários serão confiáveis para ser economicamente  ativos de  
qualquer lugar do mundo?  

• 3-D impressoa 
• Traduções automáticas 
• Inteligência artificial 
• Globalização do acesso aos mercados 
• Insurreição dos países em desenvolvimento 
• Impacto dos movimentos democráticos 
• A internet das coisas 

Tendência 5 
A ECONOMIA DA INFORMAÇÃO GLOBAL SE TRANSFORMARÁ PELAS NOVAS 

TECNOLOGIAS 



• A proliferação dos dispositivos móveis hiperconectados 
sensores de rede, infraestructura, impressão 
tridimensional e tecnologías de tradução da linguagem 
vão transformar a economia global da informação.  
 

• Os modelos de negócios de diversas industrias 
experimentarão mudanças geradas por dispositivos 
inovadores que ajudarão as pessoas a continuar 
economicamente ativas desde qualquer lugar no futuro. 

Tendência 5 
A ECONOMIA DA INFORMAÇÃO GLOBAL SE TRANSFORMARÁ PELAS NOVAS 

TECNOLOGIAS 

Temas e questão: 
Quando o iPhone, o carro ou orelógio de pulso souber onde alguém está todo o 
tempo – quem viverá a própria vida? 



Oportunidades para bibliotecas? 
Bibliotecas como: 
 
• Particípes do processo educativo e de aprendizagem ao 

longo da vida das pessoas 
 

• Mantenedoras da neutralidade e privacidade 
 

• Locais para experimentos e inovações economicas 
 

• Defensores dos direitos de acesso e uso da informação da 
comunidade 
 

• Instrumentos para o desenvolvimento social e economico.  



Considerações finais 

Participação, trabalho em equipe, 
compartilhado e sem fronteiras é 

fundamental! 
 

Refletir sobre o contexto do Brasil e 
da América Latina é urgente! 

  
! 



Obrigada 
 

sueli.ferreira@gmail.com 
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