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Resumo:
A parceria entre instituições estabelece um fortalecimento mútuo, onde todos os envolvidos se
beneficiam. Principalmente na sociedade atual onde a economia colaborativa é um dos fatores
para o crescimento e desenvolvimento sustentável das organizações. Pode-se elencar uma
série de benefícios advindos das parcerias institucionais, entre esses: redução de custos,
ampliação de laços e clientes, otimização de espaços, expansão de serviços e produtos
oferecidos, entre outros que tem atraído muitas empresas a esse modelo de gestão. Atenta a
esse cenário, a gestão 2018-2020 da Associação de Bibliotecários e Profissionais da Ciência da
Informação do Distrito Federal- ABDF, firmou parcerias institucionais e pessoais para
revitalizar a sede e propiciar novos serviços e produtos aos associados. Esse trabalho relata a
experiência da ABDF no estabelecimento dessas parcerias trazendo benefícios a todos os
envolvidos, contribuindo para um crescimento e desenvolvimento colaborativo e sustentável.
Palavras-chave: Parcerias institucionais. Fortalecimento de associações. ABDF.
Eixo temático: Eixo 5: O farol do advocacy
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INTRODUÇÃO
A parceria entre instituições estabelece um fortalecimento mútuo, onde todos os
envolvidos se beneficiam. Principalmente na sociedade atual onde a economia colaborativa é
um dos fatores para o crescimento e desenvolvimento sustentável das organizações.
Pode-se elencar uma série de benefícios advindos das parcerias institucionais, entre
esses: redução de custos, ampliação de laços e clientes, otimização de espaços, expansão de
serviços e produtos oferecidos, entre outros que tem atraído muitas empresas a esse modelo
de gestão.
Atenta a esse cenário, a gestão 2018-2020 da Associação de Bibliotecários e
Profissionais da Ciência da Informação do Distrito Federal- ABDF, firmou parcerias institucionais
e pessoais para revitalizar a sede e propiciar novos serviços e produtos aos associados.
Fundada em 18 de setembro de 1962, a ABDF vem atuando nesses 56 anos na
atualização dos bibliotecários e profissionais da informação do Distrito Federal, defendendo os
interesses da classe de Brasília, advogando pela melhoria dos serviços, dando assistência na
criação de novas bibliotecas no Distrito Federal, contribuindo com eventos culturais e projetos
sociais.
Visando dar continuidade ao trabalho executado e à história e à memória consolidada,
tem-se trabalhado para criar um ambiente agradável, criativo, colaborativo, envolvendo
diversos atores para que seus associados tenham a sensação e certeza de pertencimento a
ABDF, contribuindo para a manutenção, história e memória da Associação.
Esse trabalho traz o relato de experiência da revitalização coletiva da ABDF, por meio de
parcerias, onde seus associados atuam como voluntários para a melhora do ambiente, serviços
e produtos oferecidos, e também instituições privadas.

Local e período de ocorrência
Fundada em 18 de setembro de 1962, a sede da ABDF situa-se em Brasília e a
revitalização se dá justamente em sua sede na quadra 702/703 da Asa Norte. O relato abrange
o período de parcerias estabelecidas na Gestão 2018-2020, de janeiro de 2018 a abril de 2019.
Detalhamento da experiência
Em janeiro de 2018 a Gestão atual da ABDF assumiu a diretoria, com a chapa
#juntossomosmaisfortes. No rol das propostas da chapa continha:
4 - tornar a ABDF um local aprazível e que possa ser utilizada por todos os associados;
5 - desenvolver ações para apresentar e divulgar a atuação da ABDF visando sua transparência
e fortalecimento institucional;
6 - reforçar parcerias com órgãos regionais, nacionais e internacionais;
10 - promover e apoiar iniciativas de formação profissional complementar e continuada,

12 - realizar seminários, painéis, encontros, oficinas, workshops técnico-cultural em parceria
com entidades públicas e privadas.
Nesse sentido, parcerias institucionais e pessoais têm sido firmadas para viabilizar o que
foi proposto.
Para a organização da sede a ABDF tem contado com a parceria de seus associados, os
quais ajudaram na limpeza e mudança, conforme fotos a seguir:

Imagens 1 a 7- Limpeza e organização da Sede da ABDF

A primeira parceria institucional firmada foi com a empresa Santa Biblioteconomia1, que
ministra curso presencial e on-line, e produz material informacional, voltados para concursos
em Biblioteconomia. O Santa Biblioteconomia viaja o Brasil ministrando os cursos, e no DF
firmaram parceria com a ABDF, em 2018, para utilizar o espaço da sede. As contrapartidas
oferecidas a ABDF foram:
 troca do ar condicionado, propiciando economia de energia e um ambiente mais
agradável tanto no aspecto sonoro como climático;
 desconto no curso para associados da ABDF e
 disponibilidade de uma vaga nos cursos ministrados para sorteio entre os associados.
A ABDF além de oferecer o uso do espaço, ainda contribui com a divulgação do Santa
Biblioteconomia nas redes sociais da Associação.

Imagem 8- Ar condicionado antigo
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https://santabiblioteconomia.com.br/

Imagem 9- Ar condicionado novo

Outra parceria firmada foi com o bibliotecário Josuel Ferreira dos Santos, da Bahia, o
qual ministra o curso de “Organização de Bibliotecas para Visitas do MEC”. A contrapartida
oferecida a ABDF é desconto no curso para associados e disponibilidade de uma vaga para
sorteio. A ABDF divulga o curso por meio das redes sociais e oferece a sala e seus recursos para
o curso oferecido.

Imagem 10 – Curso Santa Biblioteconomia

Imagem 11 – Curso Organização de
Bibliotecas para Visita do MEC

Houve ainda a parceria com a empresa InnovaGestão2 que presta serviços de consultoria
na área de informação, onde a sala da ABDF recebeu nova pintura de acordo com as solicitações
feitas pela Associação a empresa. Em contrapartida a ABDF ofereceu a utilização da sala para os
cursos oferecidos pela InnovaGestão e ainda a divulgação da empresa nas redes sociais e em
eventos promovidos pela ABDF ou em parcerias.

Imagem 12- Antes da pintura

Imagens 13 e 14- Depois da pintura

Além da pintura, houve parceria com profissional de serviços elétricos e hidráulicos,
Jaime Roberto, para a troca das instalações elétricas, e instalação do bebedouro da ABDF. Em
contrapartida a ABDF ofereceu divulgação dos seus serviços para os associados e em suas mídias
sociais.
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https://www.innovagestao.com.br/

Imagem 15 e 16- Antes e depois do filtro

Imagens 17 e 18- Antes e
depois da instalação elétrica

Há ainda a parceria com a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis Reciclo, do
Recanto das Emas, a qual tem recolhido todo o resíduo reciclável gerado durante o período de
reforma na sede.

Imagens 19 a 21- Materiais recolhidos pela Cooperativa Reciclo

Os associados têm auxiliado na retomada de produtos da ABDF, como a Revista
Eletrônica da ABDF, o oferecimento de cursos complementares à formação, a manutenção do
site, a criação dos grupos de trabalho entre outras atividades que tem fortalecido a Associação
e criado o sentimento de pertencimento aos seus membros.

Imagem 22- Grupo de Informação
e Documentação Jurídica- GIDJ

Ainda com a parceria dos associados e bibliotecários do DF, instituições públicas e
privadas (vLex, Sophia, InnovaGestão, Bibliotheca, ITMS Group, entre outras) realizamos a
primeira edição do Bibliofest no ano de 2018, festa com intuito de divulgar a profissão, estimular
o uso de bibliotecas, e promover o livro e a leitura. A primeira edição foi um sucesso e será
relatada em trabalho específico.

Imagens 23 a 25- Bibliofest 2018

As parcerias buscam otimizar recursos financeiros, contribuir com a sustentabilidade,
propiciar o atendimento as propostas feitas pela gestão 2018-2020 e principalmente fortalecer
a ABDF no sentido de manter a sua sede, memória, história e atuação junto aos profissionais do
DF.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das parcerias mencionadas e resultados alcançados é visível que o
estabelecimento de parcerias institucionais e pessoais trazem benefícios a todos os envolvidos,
contribuindo para um crescimento e desenvolvimento colaborativo e sustentável. Sabe-se que
o caminho ainda está sendo trilhado e que os desafios de manter a Associação e movimento
associativo transpassam o período de atuação da gestão 2018-2020, contudo todos os esforços
estão sendo empregados para que o resultado seja positivo e motivador. Espera-se que esse
relato de experiência possa ter servido de inspiração para novas parcerias institucionais entre
associações de bibliotecários do Brasil.

