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Com o objetivo de coordenar e difundir informações 
entre as suas instituições membros, a ALIDE 
mantém relações e intercâmbio com os centros de 
documentação das instituições financeiras para o 
desenvolvimento a nível regional, facilitando o 
acesso à informação que estas instituições 
produzem. 
 
Essa coordenação permite a formação de uma rede 
que fornece uma cobertura abrangente de 
conhecimento e informação sobre bancos e 
finanças para o desenvolvimento. 
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Desde 2012 o Centro Latino-americano de Documentação (CEDOM), da 
ALIDE, e o Centro de Pesquisa de Informações e Dados (Coped), do BNDES, 
vêm dedicando esforços no sentido de constituir a Seção Brasileira da Rede 
de Informação da Associação Latino-americana de Instituições Financeiras 
para o Desenvolvimento. 

 

Em dezembro de 2013, com o apoio da Área Internacional do BNDES, a 
qual coordena as atividades da ALIDE no Brasil, foi celebrado um 
Memorando de Entendimento entre as instituições, de modo a formalizar a 
intenção de trabalho colaborativo, no sentido de constituição da Rialide-
BR. 

 

Em março de 2016, como resultado desse Memorando de Entendimento, 
foi assinado o Acordo de Cooperação entre a ALIDE e o BNDES, qual 
aprovou o Regulamento da Rialide-BR. 
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A cooperação prevista no Memorando de Entendimento visa:  
 

 Explorar áreas de cooperação para a troca de informações, publicações, pesquisas e 
estudos, assim como identificação de tecnologia para a implementação de serviços de 
informação; 
 

 Organizar conferências e simpósios sobre temas de interesse na área de informação para 
promover a discussão e o intercâmbio de melhores práticas em gestão da informação; 
 

 Desenvolver e promover atividades de capacitação, a fim de melhorar a capacidade 
profissional e institucional dos profissionais das unidades de informação da Rialide-BR, 
mediante atualização e educação continuada; e 
 

 Manter intercâmbio de melhores práticas no campo da gestão da informação entre os 
membros da Rialide-BR, para criar conhecimento, levando a promover alianças estratégicas 
entre eles e seus clientes. 



Os potenciais participantes da Rialide-BR são: 
 

 As unidades de informação das instituições brasileiras associadas à ALIDE; 
 

 Unidades de informação das instituições brasileiras convidadas, em comum acordo pelo 
CEDOM e pelo Coped; e 
 

 Professores e pesquisadores convidados, em comum acordo pelo CEDOM e pelo Coped. 
 
Para integração à Rede, basta que os potenciais participantes manifestem interesse por meio de 
resposta ao e-mail enviado pelo Centro de Pesquisa de Informações e Dados do BNDES. 
 
Qualquer membro da rede pode indicar outros participantes. 
 
Unidades de informação não se restringem à bibliotecas. 



INSTITUIÇÕES BRASILEIRA ASSOCIADAS À ALIDE 
 Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (ADECE); 

 Banco da Amazônia S.A.; 

 Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. (BDMG); 

 Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB); 

 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); 

 Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE); e 

 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) (como membro 

colaborador). 



INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS À RIALIDE-BR 
 

 Banco da Amazônia S.A.; 
 

 Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. (BDMG); 
 

 Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB); 
 

 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); e 
 

 Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rialidebr.org/site/servlet/rialide_pt/menu_topo/diretorio_instituicoes/


COMUNIDADE VIRTUAL DA RIALIDE-BR 
 

Objetivo: promover a cooperação e o compartilhamento de informações 
entre os membros da rede. 

 
Mudança de ferramenta para o Portal Colabora.gov.br; 

 
Mudança de gestor da ferramenta; e 

 
Migração dos dados para o novo ambiente. 

 
 

 



SERVIÇO DE ALERTA CORRENTE 
 
 Lançado em 31/08/2015, durante a II Reunião Anual da Rialide-BR; e 
 
 Objetivo: promover a disseminação das publicações técnico-

científicas das instituições da Rede, contribuindo para a atualização 
quanto ao tema desenvolvimento econômico e social. 

 
 



SERVIÇO DE ALERTA CORRENTE – CADASTRO DE PERFIL 
 

 

http://www.rialidebr.org/site/servlet/rialide_pt/menu_topo/alerta_corrente/cadastro_perfil/


SERVIÇO DE ALERTA CORRENTE – PUBLICAÇÕES DISSEMINADAS 
 8 títulos de periódicos, além de 2 prêmios, estudos, livros e outras 

publicações. 

• Alide Notícias; 
• Amazônia: Ciência & 

Desenvolvimento; 
• BDMG Caderno Econômico; 
• BNB Conjuntura Econômica; 
• Perspectivas do Desenvolvimento; 
• Revista Alide; 
• Revista BNDES; e 
• Revista Econômica do Nordeste. 

 

• Prêmio Alide; e 
• Prêmio BNDES. 



SERVIÇO DE ALERTA CORRENTE - ALCANCE 
60 inscritos e 16 instituições representadas 

• Asociación Latinoamericana de Instituciones 
Financieras para el Desarrollo – ALIDE; 

• Associação Desenvolvimentista Brasileira; 
• Banco do Nordeste – BNB; 
• Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 

– BDMG; 
• Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES; 
• Banco Regional de Desenvolvimento do 

Extremo Sul – BRDE; 
• Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe – CEPAL; 
• COPPE/Universidade Federal do Rio de 

Janeiro; 
• ECAD Direitos Autorais; 

• JPTE Engenharia Ltda.; 
• Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação; 
• Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – 

RNP; 
• Secretaria do Patrimônio da União - 

SPU-RJ; 
• Universidade Federal de Minas Gerais 

– UFMG; 
• Universidade Federal do Rio de Janeiro 

– UFRJ; 
• Universidade Federal Fluminense – 

UFF. 



PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA - BIBLIOGRAFIA 
 

 60 publicações a partir de 2012. 
 
Nessa seção são incluídas somente as publicações que foram enviadas pelas 
instituições. 
 



PLANO DE TRABALHO 2015-2016 – ATIVIDADES REALIZADAS 
 Visita técnica ao Banco do Brasil para conhecer o seu processo de Inteligência 

Competitiva; 

 Edição de modelo para a elaboração de casos técnicos da Rialide-BR; 

 Criação de serviço de alerta para o site da Rialide-BR; 

 Assinatura de Termo de Cooperação e Aprovação do Regulamento; 

 Consulta à rede para criação de Fórum de discussão na comunidade virtual e 

discussão de opções de capacitação; 

 Organização do III Seminário de Gestão da Informação e do Conhecimento da 

Rialide-BR. 



PLANO DE TRABALHO 2015-2016 – ATIVIDADES EM ANDAMENTO 
 Escolha e contratação de consultor para realização de curso de Gestão do 

Conhecimento em plataforma de EaD da ALIDE; 

 Disponibilização do curso de Gestão do Conhecimento em plataforma de EaD da 

ALIDE; 

 Divulgação do modelo de caso técnico; 

 Elaboração de um caso técnico de uma experiência institucional de gestão da 

informação e do conhecimento; 

 Tradução do site da Rialide-BR para o idioma espanhol; e 

 Melhoria do site da Rialide-BR: atualização das informações dos participantes da rede. 
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PLANO DE TRABALHO 2017 

ITEM ATIVIDADE RESPONSÁVEL 
DATA DE  

TÉRMINO 

1 

Pasantía de Rialide-BR: compartilhamento de práticas de 
gestão da informação e do conhecimento (pelo menos 1 
instituição como anfitriã) 

BDMG 
Mar. ou 

Abr./2017 

2 Organização da IV Reunião Anual dos Membros da Rialide-BR BNB Ago./2017 

3 
Organização do IV Seminário de Gestão da Informação e do 
Conhecimento da Rialide-BR 

BNB Ago./2017 

4 

Produção técnica: elaboração de 1 caso técnico de uma 
experiência institucional de gestão da informação e do 
conhecimento 

COPED Ago./2017 



PLANO DE TRABALHO 2017 

ITEM ATIVIDADE RESPONSÁVEL 
DATA DE  

TÉRMINO 

5 

Ampliação da Rialide-BR: convidar pelo menos mais 5 
instituições financeiras brasileiras a integrar-se à Rede e 
outras instituições que atuem com desenvolvimento 

TODOS Dez./2017 

6 
Melhoria do site da Rialide-BR: atualização das informações 
dos participantes da rede 

TODOS Dez./2017 



ENCAMINHAMENTOS 

ITEM ATIVIDADE RESPONSÁVEL 
DATA DE  

TÉRMINO 

1 Confirmar organização do IV Seminário da Rialide-BR BNB Jun./2016 

2 Confirmar data para entrega de caso técnico pelo BDMG BDMG Dez./2016 

3 
Sugerir instituições/pesquisadores a serem convidados para aderirem 
à Rialide-BR 

TODOS Dez./2017 

4 Enviar carta-convite às instituições/pesquisadores COPED Dez./2017 



OBRIGADA! 
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