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 Gestão da Informação (CHOO, 2006)

 PROCESSO 1 - A identificação das necessidades de
informação envolve as seguintes habilidades:

 Identificar os grupos de usuários da informação

 Reconhecer os tipos de problemas/barreiras que
eles enfrentam ao buscar/acessar e usar a
informação

 Analisar seu ambiente profissional e social

 Entender as maneiras pelas quais eles consideram
que um problema de trabalho foi resolvido.
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 Necessidades de Informação – Origens

 Problemas

 Incertezas

 Ambiguidades

 Neste processo de Gestão da Informação

objetivamos conhecer as condições, padrões e

regras de uso que tornam a informação

significativa para os indivíduos em

determinadas situações.
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 Itens importantes para a análise das 
necessidades de informação nas organizações:

 Identificar grupos de usuários de informação;

 Reconhecer os tipos de problemas que eles 
costumar enfrentar (Barreiras ao acesso/uso de 
informações);

 Caracterizar o ambiente profissional e social dos 
usuários de informação;

 Entender as maneiras pelas quais os usuários de 
informação consideram que um problema foi 
resolvido.
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 PROCESSO 2 - A aquisição da informação 
envolve as seguintes habilidades:

 Identificar fontes humanas de conhecimento
especializado;

 Criar canais de comunicação e rotinas para
relatar e sistematizar as informações;

 Estabelecer normas e incentivos para o
compartilhamento da informação.
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 PROCESSO 3 -A organização e armazenamento da
informação envolvem as seguintes habilidades:

 Elaboração de Sistemas de
Classificação/Indexação dos conhecimentos
explícitos da organização

 Criação de Sistemas de Recuperação de
Informações Especializadas

 Criação de Mapas de Conhecimentos
Especializados
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 A organização e o tratamento da informação se
relacionam diretamente com a recuperação da
informação.

 Objetivando promover a recuperação da informação
várias metodologias podem ser utilizadas:

 Linguagens de representação;

 Taxonomias;

 classificações facetadas;

 Ontologias;

 Metadados;

 mapas de tópicos;

 redes semânticas;

 Web Semântica.
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 PROCESSO 4 - O desenvolvimento de
produtos e serviços de informação envolve
as seguintes habilidades:

 Gerar facilidade de uso

 Redução de ruído

 Qualidade

 Adaptabilidade

 Economia de tempo

 Economia de custo
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 Serviços de Informação – Conceituação:

 Conjunto de ações planejadas que visa o fornecimento de
informações registradas em documentos impressos e/ou
digitais. Os serviços de informação ofertam vários tipos de
produtos de informação. Os serviços de informação se
baseiam na interação direta com o usuário de informação e
por isto se caracterizam pela intangibilidade.

 Produtos de Informação – Conceituação:
 Resultados de atividades ou processos cuja função é

proporcionar o acesso/uso de informações. Exemplos de
produtos: livros, jornais, revistas, bases de dados, serviços de
consultorias, etc. Os produtos de informação envolvem o
empréstimo ou a aquisição de informação e se caracterizam
pela tangibilidade.
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 PROCESSO 5 - A distribuição da informação
envolve as seguintes habilidades:

 Estimular o uso de informação, nos formatos
adequados e por meio de diferentes canais de
comunicação, tais como:

 Comunicações mediadas por computador (e-
mails, intranet e internet)

 Fontes impressas (acervos de bibliotecas e de
arquivos, murais, jornais internos)

 Fontes informais (reuniões, eventos corporativos,
grupos de trabalho, etc).
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 PROCESSO 6 - O uso da informação
envolve as seguintes habilidades:

 Geração de processos dinâmicos de
pesquisa;

 Geração de informações que resultam
na criação/recriação de significados;

 Construção de conhecimentos

 Seleção de padrões de decisões/ações.


