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Sobre 
 
Acreditamos que a informação é um recurso e um ativo essencial para o 
funcionamento das sociedades modernas. A qualidade da informação está 
diretamente relacionada não somente ao bem estar social, mas também ao 
pleno desenvolvimento das organizações. Nesta era de excesso de 
informações, acessar e utilizar a informação certa e na hora certa, melhorar 
o fluxo de dados e documentos, eliminar gargalos, aprimorar 
procedimentos e maximizar o uso de sistemas torna-se um diferencial 
estratégico e competitivo. Entender estes cenários e adicionar inteligência à 
informação é o nosso negócio e a nossa missão. E acreditamos também 
que as questões éticas e governança dos ativos informacionais são tão 
importantes quanto a expertise e a experiência na arte e ciência de gerir a 
informação. 
 
 

Atuação Profissional 
 
Sergio Martins é consultor independente com pessoa jurídica (CNPJ), atua em 
projetos e programas nas áreas de GED/ECM, organização e gestão da informação e do conhecimento, inteligência 
competitiva e inovação em tecnologias da informação. É especialista em informações corporativas, arquitetura da 
informação, gestão do conhecimento, gestão de informações e gestão documental. Atua também com concepção, 
desenvolvimento e gestão de conteúdo de intranets e portais corporativos. Tem ampla experiência em serviços de 
informação e documentação em centros de inteligência, documentação, bibliotecas, arquivos e tecnologia da 
informação de instituições e empresas públicas e privadas do ramo jurídico, contábil, fiscal, engenharia e 
telecomunicações, petróleo e energia, indústria e comércio, dentre outros. 
 
 

Atuação Científica e Docência 

  
Na área acadêmica, atualmente realiza pesquisas sobre os seguintes temas: Ontologia e tecnologias semânticas, 
Inteligência Artificial, Big Data e Analytics, Sistemas de informações de alto desempenho em ambientes complexos, 
Tecnologias Cognitivas, Interatividade neuro-informacional, Interação homem-computador. É professor de cursos de 
Graduação e Pós-Graduação em 4 universidades (UFRJ, UNIRIO, Universo e Unisuam) nas áreas de gestão 
e tecnologias da informação, inovação e empreendedorismo e ética da informação. Membro avaliador do Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), programa do MEC/INEP que avalia a qualidade das 
Instituições e dos cursos de nível superior no Brasil. 
 
 

Titulações Acadêmicas e Profissionais 
  
(PhD - Information Science) Doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal Fluminense (RJ), com parte 
do doutorado realizado na Universidad Carlos III de Madrid, Espanha 
 
(MSc - Information Science) Mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal Fluminense (RJ) 
 
(MBA - Business and Information Systems) Especialista em Administração e Sistemas de Informações pela 
Universidade Federal Fluminense (RJ) 
 
(BSc Library Science) Bacharel na área de Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal Fluminense 
(RJ) 
 
Cursou graduação tecnológica em Sistemas para Internet pela Faculdade de Tecnologia do Senac (RJ) 
 
Possui certificação profissional em Big Data Documental pela Fundación Ciéncias de la Documentación, Espanha 

 

 



 
 

 
Implantação, organização e 

gerência de projetos de gestão 
de informação e GED/ECM; 

Desenvolvimento e 
elaboração de taxonomia, 

classificação, temporalidade 
documental, fluxos, processos 
e procedimentos operacionais 

 

 

 
 

 
Arquitetura da Informação e 

modelagem de fluxos e 
processos de informação 

corporativa 

 

 
 

 
Construção de ontologias e 

relações semânticas de dados 
e metadados para 

aplicações em sistemas 
corporativos 

 
 

 
Diagnóstico de problemas de 

informações e mapeamento de 
processos, usuários e partes 

interessadas 

 
 

 

 
Implantação e desenvolvimento 
de metodologias para práticas 

e atividades de gestão 
estratégica de informações, 

gestão do conhecimento 
corporativo, gestão documental 

(GED/ECM) e bancos de 
conhecimento 

 
 

 

 
Concepção, desenvolvimento e  

gerência de conteúdo de 
websites, hotsites, portais 

corporativos, intranets, 
bibliotecas digitais e sistemas 

de informações em geral 

 
 

 

 
Implantação de programas de 

qualidade em serviços de 
informação e documentação 

operacional e estratégica 

 
 

 

 
Concepção e implantação de 
Universidades Corporativas, 

treinamento e capacitação de 
pessoal 

 
 

 

 
Elaboração de manuais, 

procedimentos e 
documentação técnica 

 

 



 
 

Alguns clientes atendidos em projetos de consultoria em Gestão da Informação 

e Gestão de Documentos (GED/ECM) 
 

 

 

 

 

 

 

Explore ao máximo o poder de seus ativos de informação 

Organize de forma inteligente a informação da sua empresa 

Evite ou elimine problemas de natureza jurídica ou fiscal 

Experimente uma nova metodologia de gerir seus dados e documentos 

Faça-nos uma consulta sem compromisso e surpreenda-se com o resultado! 
 

 
(21) 991052352 

www.sergiomartins.info 

linkedin.com/in/sergio-c-martins 
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