
Gestão da 
Informação e do 
Conhecimento

Profa. Eliany 
Alvarenga 
de Araújo

E-mail: 
y.alvarenga
@gmail.com



Gestão da Informação e do 
Conhecimento

 Objetivos:

 Analisar aspectos conceituais sobre os temos: 
Dado, Informação e Conhecimento;

 Caracterizar etapas e ações a serem 
desenvolvidas nas Gestão de dados, Gestão da 
informação e Gestão do conhecimento;

 Implementar estudo sobre Gestão do 
Conhecimento.

 Conteúdos:

 Dado, Informação, Conhecimento: Aspectos 
conceituais e aplicados. Gestão de Dados, 
Gestão da Informação. Gestão do 
Conhecimento: Semelhanças e Especificidades. 
Gestão do Conhecimento: Contextos e 
Aplicações.



Gestão da Informação e do 
Conhecimento

 Metodologia de Ensino/Aprendizagem:

   Aulas presenciais expositivas. 

   Leitura  orientada. 

   Exercícios e discussão dirigida

 

 5-Avaliação:

 Elaboração de Resenha (até 10,0 pontos)

 Elaboração de Pesquisa sobre Gestão do 
Conhecimento (até 10,0 pontos)

 



Gestão da Informação e do 
Conhecimento

Cronograma:

 02/08 –Gestão de Dados e Gestão da 
Informação

 16/08 – Gestão do Conhecimento, Orientação 
para realização de estudo

 29/08 – Apresentações dos estudos realizados
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Gestão da Informação e do 
Conhecimento

 Aspectos Básicos/Conceitos:

 Dado

 Informação

 Conhecimento

 OBSERVAÇÃO:

 Dado não é informação; Informação não 
é conhecimento; Conhecimento não é 
dado. Entretanto estes elementos se 
relacionam de forma constante e 
intensa.



Gestão da Informação e do 
Conhecimentoü “A confusão entre dado, informação e 

conhecimento gera enormes dispêndios com 
iniciativas em tecnologias que raramente 
produzem significados satisfatórios.

ü (...) Por mais primário ou óbvio que possa soar, 
é importante frisar que dado, informação e 
conhecimento não são sinônimos. 

ü O sucesso ou o fracasso organizacional pode 
depender  de se saber  qual deles precisamos, 
com qual deles contamos e o que podemos ou 
não fazer com cada um deles. 

ü Entender o que são  esses três  elementos e 
como passar de um para o outro é essencial 
para a realização bem-sucedida do trabalho 
ligado ao conhecimento”.  ( Davenport e 
Prussac, 1998, p. 1 e 2).
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Conhecimento

 Dado – Aspectos Conceituais:

 Registro de um evento (    ) Falso       (    )
Verdadeiro

 Unidade indivisível e extremamente objetiva e 
abundante. (   ) Falso           (    )Verdadeiro

 Elemento de fácil manipulação e transporte.

    (   ) Falso     (   )Verdadeiro

 Matéria-prima para a criação da informação.

    (    )Falso       (   )Verdadeiro

 Elemento que não tem significado inerente.

    (    ) Falso      (    )Verdadeiro
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Conhecimento

 DADO COMO REGRISTRO DE UM EVENTO

 Exemplo:

    Venda de aparelhos de televisão LED/LG/46 pol.

 Dados gerados: 

     data da venda, valor da venda, em que loja 
ocorreu a venda, forma

     de pagamento, modelo de TV vendida.

 OBSERVAÇÃO: Estes dados isolados não nos 
permitem detalhar alguns aspectos da venda:

  Por que o comprador adquiriu este modelo de  
TV?

  Por que escolheu aquela loja? 

  Ele foi bem atendido?

  Ele voltaria a esta loja para adquirir outros 
produtos?

 Estas questões são importantes  devem ser 
respondidas pois permitem que se façam 
avaliações sobre decisões tomadas nas áreas de 
marketing,  compras , logística  e recursos 
humanos.
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 Uma questão 
fundamental:

 Como transformar 
dados em 
significados 
pertinentes que 
apoiem decisões ?

Preço 
$$$$$

Data 
da 

venda

Forma 
de 

paga
mento

Loja

Modelo  
da TV
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 Informação – Aspectos Conceituais:

o Conjunto de dados contextualizados.

    (   ) Falso       (   )Verdadeiro

o Conjunto de dados com determinado 
significado para o sistema.

    (    ) Falso     (    ) Verdadeiro

o Informação é mensagem.

     (   ) Falso     (    ) Verdadeiro

o Informação é fluxo de mensagens.

      (   ) Falso     (   )Verdadeiro

o Informação é um elemento que provoca 
transformações nas estruturas individuais 
e sociais.

     (    ) Falso     (    ) Verdadeiro



Gestão da Informação e do 
Conhecimento

 Informação é elemento que pode 
provocar transformações nas estruturas 
individuais e sociais.

 Exemplo:

    Dados de venda de aparelhos de TV:

    Loja: Shopping Flamboyant 

    Dia: 20/07 – Liquidação

    Valor: de R$ 1.750,00 por R$ 1.200,00

    Modelo: TV LED/LG, 46 polegadas

    Forma de pagamento: Á vista ($$$$$$)

   

   OBS: Informações adicionais: Foi vendido 
todo o

   estoque (12 TVs) pelo mesmo vendedor 
(Vinicius

   Braga) no mesmo dia.
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 Exercício 1:

 Considerando as informações obtidas a 
partir dos dados de venda de aparelhos 
de TVLED/LG, formule decisões para os 
setores de Marketing, Compras, Logística 
e Recursos Humanos.

 Tempo de elaboração: 30 minutos
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 Conhecimento – Aspectos Conceituais:

o Informação relevante baseada 
experiência

    (   ) Falso       (   ) Verdadeiro

o Reflexão sobre experiências vivenciadas

    (   )falso       (   ) Verdadeiro

o Discernimento e compreensão baseadas 
em informação e experiência

    (   ) Falso     (   ) Verdadeiro

o Processamento de informações baseado 
em significados, padrões, tendências e 
valores.

o (   ) Falso      (   ) Verdadeiro
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Conhecimento

Conhecimen
to é o 
processo 
baseado em 
informação, 
situação e 
experiência e 
se constituí 
num 
elemento 
básico para a 
ação 
produtiva.

Exemplo:
Informações: 
Vendas de 
aparelhos de 
TV no mês de 
julho de 2014, 
na 
loja/Shopping 
Flamboyant, 
durante 
liquidação, 
onde o valor 
da 
TV/LED/LG/ 46 
polegadas  
passou de R$ 
1.750,00 para 
R$ 1.200,00.

Situação: 
Foram 
vendidas à 
vista, no 
mesmo dia,  
12 TVs ( todo o 
estoque da 
loja naquele 
mês).

Experiência: 
Todas as 
vendas foram 
efetuadas por 
um único 
funcionário 
(Vinicius 
Braga)
    



Gestão da Informação e do 
Conhecimento Exercício 2:

 Considerando as informações, situação e 
experiência relatadas a partir dos dados 
de vendas de aparelhos de TVLED/LG, 
determine as ações e os recursos 
necessários  para que o sucesso obtido 
na situação apresentada seja estendido 
para as outras lojas da rede.

 Tempo de elaboração: 30 minutos.
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ConhecimentoDADO, INFORMAÇÃO, CONHECIMENTO: CICLO EVOLUTIVO

DADO

INFORM
AÇÃO

CONHECI
MENTO

AÇÃO
PRODUTIVA



Gestão da Informação e do 
Conhecimento

 DADO, INFORMAÇÃO, CONHECIMENTO

 COMO:  GERAR/OBTER? ORGANIZAR? 
UTILIZAR? DISSEMINAR?

 GESTÃO DE DADOS

 GESTÃO DA INFORMAÇÃO

 GESTÃO DO CONHECIMENTO
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Conhecimento
 Gestão de Dados: Aspectos Conceituais

 É a função organizacional que cuida do 
planejamento, controle e entrega dos 
ativos de dados e metadados nas 
organizações;

 Metadados: Aspectos conceituais

 Representação dos significados dos 
dados tanto em seu aspecto técnico 
(estrutura, formato, tamanho e restrições), 
como em seu aspecto de 
aplicação(conteúdo);

 Dados mestre e de referencia: Dados 
mais precisos e detalhados visando o uso 
compartilhado e consistente;

 Dados não estruturados: Dados não 
armazenados em bancos de dados 
tradicionais, geralmente armazenados 
em arquivos diversos.



Gestão da Informação e do 
Conhecimento Gestão de Dados – Funções

 Arquitetura dos dados  : (Definição das 
necessidades de dados e manutenção 
da arquitetura de dados da 
organização);

 Modelagem de dados e projetos: 
(modelagem de dados, análise de 
requisitos de dados, projeto de banco de 
dados, implantação e manutenção de 
banco de dados);

 Armazenamento de dados:  (guarda de 
dados durante todo o seu ciclo de vida – 
criação/aquisição, acesso/uso, 
arquivamento/eliminação);

 Segurança dos dados:  (Definição de 
políticas e procedimentos para prover 
autenticação e auditoria dos dados);



Gestão da Informação e do 
Conhecimento Gestão de Dados  - Funções:

 Integração dos dados: (Definição e controle da 
consistência e da disponibilização dos dados 
mestres e de dados de referencia da 
organização);

 Data Warehousing e Business Inteligence 
(Definição e controle de processos para prover 
dados para a tomada de decisões);

 Documentação e Conteúdo: (planejamento, 
implementação e controle de atividades de 
armazenamento e acesso a dados não 
estruturados da organização);

 Metadados:  (gestão e armazenamento de 
metadados);

 Qualidade dos dados: (Aplicação de técnicas 
de qualidade de dados – medição, avaliação e 
melhoria dos dados).

 Fontes: Guia DAMA-DMBOOK – ( www.dama.org)

                   REGO, B.L. Gestão e Governança de 
Dados. Rio de Janeiro: Brasport,

                   2013.

http://www.dama.org/


Gestão da Informação e do 
Conhecimento

 Gestão de Dados e Big Data:

Ø Crescimento exponencial dos dados; utilização 
e armazenamento de dados em grandes 
volumes: 

Ø cadastros de clientes, de fornecedores e de 
funcionários;

Ø  produtos , marketing, vendas;

Ø movimentações bancárias, transações de 
vendas e compras;

Ø dados de mídias sociais;

Ø dados de sensores e monitoramento;

Ø dados oriundos de satélites e aplicações 
geoespaciais;

Ø dados em formato multimídia - imagem e som, 
etc.

 Relaciona-se com a Gestão de Dados e ainda 
envolve o posicionamento da organização 
relativo a questões legais, de privacidade e de 
Governança de Dados  (Autoridade e controle 
de estratégias, políticas, regras, procedimentos, 
papéis a atividades envolvidas com os ativos 
dos dado).



Gestão da Informação e do 
Conhecimento Gestão da Informação – Aspectos Conceituais

 É a administração eficaz de todos os recursos de 
informação relevantes  para as organizações, tanto 
em termos, dos recursos informacionais gerados 
internamente, como os recursos informacionais 
externos”. (CHOO. 2006).

 Aquisição armazenamento, processamento e 
disponibilização de dados e informações  necessários 
para as organizações. (CARVALHO, F.C.A. 2012).

 Área de negócios dedicada a autorização de acesso 
e compartilhamento de dados, metadados e 
informações  nos ambiente organizacionais. (LOPES, 
B.L. 2013).



Gestão da Informação e do 
Conhecimento Choo (2006), compreende que a Gestão da 
Informação estrutura-se a partir de um ciclo 
contínuo composto por 6 (seis) processos 
correlatos, apresentados a seguir:

 Identificação das necessidades de 
informação;

 Aquisição da informação;

 Organização e armazenamento da 
informação;

 Desenvolvimento de produtos e serviços de 
informação;

 Distribuição da informação;

 Uso da informação.



Gestão da Informação e do 
Conhecimento MODELO PROCESSUAL DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO – CHOO (2006)

        1-NECESSIDADES 

        DE INFORMAÇÃO

    3-ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO 

    DA INFORMAÇÃO

       2-AQUISIÇÃO         

       DE INFORMAÇÃO                        4-PRODUTOS E SERVIÇOS

                                                                 DE INFORMAÇÃO

                         6-USO DA

                                                               INFORMAÇÃO

           5-DISTRIBUIÇÃO

                                                                 DA INFORMAÇÃO
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Conhecimento

 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.



Gestão da Informação e do 
Conhecimento 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.



Gestão da informação e do 
Conhecimento Itens importantes para a análise das 

necessidades de informação nas organizações:

ü Identificar grupos de usuários de informação;

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

ü Caracterizar o ambiente profissional e social 
dos usuários de informação;

ü Entender as maneiras pelas quais os usuários de 
informação consideram que um problema foi 
resolvido.



Gestão da Informação e do 
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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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 Itens importantes para o planejamento da 
aquisição de informação:

 Selecionar fontes de informação importantes e 
monitorar a efetividades de tais fontes;

 Identificar pessoas que tenham conhecimentos 
especializados, treinamento, experiência ou 
acesso à informações importantes e gerar 
compartilhamento destes conhecimentos;

 Envolver o maior número possível de pessoas 
na coleta de informações pois assim ocorre a 
ampliação das fontes de 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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Conhecimento

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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o Linguagens de Representação: São linguagens 
que substituem uma entidade linguística (texto) 
de um documentos por meio de descrição 
abreviada.

 As linguagens de representação da informação 
constituem-se no principal processo que procura 
garantir a recuperação e o uso de informação.

 Tipos Principais: 

 Linguagem documentária (classificatória e de 
indexação);

 Linguagem de programação.
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 Linguagens de Representação da Informação

 Linguagem documentária:  Sistema de signos 
que permite a representação do conteúdo dos 
documentos, com o objetivo de recuperar 
documentos pertinentes.

 Linguagem documentária – Classificações

    Baseada em processos de elaboração de 
classes de

    assuntos e a localização de documentos em 
tais

     classes.

 Linguagem documentária – Indexação

    Conjunto de procedimentos com objetivo de 
expressar/ 

    representar o conteúdo de documentos pelas 
linguagens

    de indexação  visando a recuperação 
posterior.
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 Linguagens de Representação da Informação

 Linguagens de Programação: Método 
padronizado para comunicar instruções para 
computadores. Conjunto de palavras 
reservadas, gramática, símbolos e técnicas que 
possibilitam preparar instruções no computador.
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Conhecimento/ Linguagens mais 
utilizadas
 Java

 Objective-C

 C++

 PHP

 C♯
 Visual Basic

 Python

 Perl

 JavaScript

 Ruby

 Visual Basic .NET

 Transact-SQL

 Lisp

 Pascal

 Bash

 PL/SQL

 Delphi / Object
 Pascal

 Ada

 MATLAB

http://pt.wikipedia.org/wiki/Java_(linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Objective-C
http://pt.wikipedia.org/wiki/Objective-C
http://pt.wikipedia.org/wiki/C++
http://pt.wikipedia.org/wiki/PHP
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%E2%99%AF
http://pt.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
http://pt.wikipedia.org/wiki/Python
http://pt.wikipedia.org/wiki/Perl
http://pt.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ruby_(linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transact-SQL
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transact-SQL
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisp
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pascal_(linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bash
http://pt.wikipedia.org/wiki/PL/SQL
http://pt.wikipedia.org/wiki/Embarcadero_Delphi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Object_Pascal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Object_Pascal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ada_(linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/MATLAB


Gestão da Informação e do 
Conhecimento

 Taxonomias:  Vocabulários controlados 
constituídos de termos preferenciais, que são 
ligados numa hierarquia ou polihierarquia 
(NISO, 2005).

 A hierarquia geralmente é visualizada ou 
graficamente representada através de uma 
árvore invertida ou uma lista desmembrada.



Gestão da Informação e do 
Conhecimento

 Classificações Facetadas:  Linguagem de 
representação da informação baseada em 
classificação dos assuntos a partir de facetas, 
ou seja, a partir de 5 (cinco) dimensões: 
personalidade, matéria, energia, espaço e 
tempo (PMEST).

 As facetas PMEST podem ser associadas às 
questões fundamentais: por que?, o que? , 
como?, onde? e quando?. Estas questões 
podem ajudar na determinação dos termos 
mais adequados para cada uma das facetas 
durante o processo de classificação de 
assuntos.
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 Ontologias (Fil. Parte da metafísica que estudo o 
ser em geral e suas propriedades 
transcendentais):  Tipo de classificação onde a 
determinação do assunto se dá por meio de 
hierarquias, similaridades e interações entre os 
conceitos.

 Quanto aos objetivos as ontologias podem ser 
classificadas como: 

ü de representação do conhecimento(incluem 
representações de áreas básicas do 
conhecimento formalizado);

ü gerais ou comuns  (incluem vocabulários relativos 
a coisas, eventos, tempo, espaço, causalidades, 
comportamentos e funções);

ü metaontologias  (utilizadas em diversos 
domínios/temas); 

ü de domínio (utilizadas em um único 
domínio/tema).
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 Metadados:  Informação que descreve a 
estrutura dos dados e sua relação com outros 
dados. 

 Os mecanismos de busca da Internet 
empregam metadados nos processos de 
indexação que adotam para indexar os 
recursos da Internet.

 Existem 4 formas principais de metadados:

ü Metadados técnicos  ( informações relativas a 
criação, formato e características de 
utilização);

ü Metadados sobre direitos e propriedade 
intelectual (Copyright e informações sobre 
licenciamento);

ü Metadados sobre a fonte:  metadados 
administrativos e descritivos relativos à fonte 
analógica da qual o objeto digital é derivado;

ü Metadados sobre a origem digital: informações 
relativas às relações de origem/destino entre 
arquivos, incluindo as relações original/derivado 
e migrações/transformações aplicadas a 
arquivos entre a digitalização original e sua 
localização como objeto em uma biblioteca 
digital.
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 Mapas de Tópicos:  Instrumentos para a 
representação de mapas de conhecimento. 
Sua estrutura está formalizada pela norma ISSO 
13250 – XML Topics Maps.

 Tem por função organizar conjuntos de recursos 
de informação por meio de ontologias.

 São semelhantes  às redes semânticas, mapas 
mentais e mapas conceituais;

 Estruturam-se  por meio de redes de conceitos 
(nós) interligados por relações (arcos).
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 Redes Semânticas:  Formas gráficas de 
representação de conhecimento, onde 
os objetos, conceitos ou situações no 
domínio são representados por um 
conjunto de nós conectados entre si por 
um conjunto de arcos que representam 
as relações entre os nós.

 Na rede semântica qualquer nó pode ser 
conectado a qualquer outro nó, 
diferente do mapa mental onde a 
estrutura de relação é hierárquica.

 Este conceito foi criado para uso em 
computadores, como uma língua 
internacional auxiliar para a tradução de 
linguagem natural para linguagem de 
maquina.
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Web Semântica: 
Termo associado a 
web 3.0, que objetiva 
desenvolver 
tecnologias e 
linguagens que 
tornem a informação 
totalmente legível 
para as máquinas.

Representa um 
modelo global que 
permitirá o 
compartilhamento 
global do 
conhecimento 
assistido por máquinas.

Este objetivo será 
atingido por meio da 
integração das 
linguagens ou 
tecnologias  extensible 
markup language 
(XML), Resource 
Description Framework 
(RDF), arquiteturas de 
metadados, ontologia
s, agentes 
computacionais, entre 
outras.

Tal integração  
favorecerá o 
aparecimento de 
serviços Web que 
garantam a 
interoperabilidade e 
cooperação em nível 
global.
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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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Conhecimento Tipologia de Serviços e produtos de 

informação:

 Atendimento de demandas  (Ex: levantamento 
bibliográficos, pesquisas de opinião e respostas 
técnicas, etc);

 Antecipação de demandas (Ex: disseminação 
seletiva da informação, alertas bibliográficos, 
análises de ambientes de negócios da 
organização, análises das tendências do 
mercado e de cenários de futuro;



Gestão da Informação e do 
Conhecimento

vEtapas básicas para a estruturação 
de serviços e produtos de 
informação:

vCaracterização (Definição geral 
da proposta)

vObjetivos (Definição específica das 
ações propostas e dos resultados 
esperados)

vJustificativa (Importância da 
proposta)

vMetodologia (Descrição das 
atividades a serem desenvolvidas)

vCronograma (Previsão do tempo 
necessário para a efetivação de 
cada etapa proposta)

vEquipe (Definição e competências 
de cada membro da equipe)

vOrçamento e custos do projeto de 
estruturação (Recursos necessários 
e valores dos mesmos)



Gestão da Informação e do 
Conhecimento

 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).



Gestão da Informação e do 
Conhecimento

 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.



Gestão da Informação e do 
Conhecimento

Podemos considerar, conforme Taylor apud CHOO 
(2006) que existem 8 (oito) classes ou níveis de uso 
de informação: 

 1) Esclarecimento: quando a informação é 
usada para desenvolver um contexto ou dar 
significado a uma situação; 

 2) Compreensão do problema: quando a 
informação é usada de maneira mais específica 
que o esclarecimento. É usada para desenvolver 
uma melhor compreensão de um problema 
específico. 

 3) Instrumental: quando a informação é usada 
apenas para se identificar o que fazer e como 
fazer. 

 4) Factual: a informação é usada para 
determinar fatos de um fenômeno ou evento; 
para descrever uma realidade ou situação. 

 5) Confirmativa: quando a informação é usada 
para verificar outra informação. 

 6) Projetiva: quando a informação é usada para 
prever o que provavelmente vai ocorrer no 
futuro. 

 7) Motivacional: quando a informação é usada 
para iniciar ou manter os indivíduos envolvidos, 
com o objetivo de continuar o desenvolvimento 
de uma determinada ação. 

 8) Pessoal/política: quando a informação é 
usada para desenvolver relacionamentos e 
aumentar o status, a reputação, a satisfação 
pessoal.



Gestão da Informação e do 
Conhecimento

 Nestas 8 classes de uso de informação 
propostas por Taylor apud Choo (2006), temos 
que:

 Ocorre maior complexidade intelectual e 
qualidade de uso de informações  ou seja 
ocorre maior competência informacional do 
nível 1 para o nível 8. 

 Os 3 (três) primeiros níveis  representam usos 
básicos de informação;

 Dos níveis 4 ao nível 8,  temos usos de 
informação mais complexos em termos 
cognitivos, ou seja, temos maior competência 
informacional.



Gestão da Informação e do 
Conhecimento

 Tarefa: Resenha do texto Indicado:

    CHOO, Wei Choo. A organização do 
Conhecimento:    Como as organizações usam a 
informação para criar significados, construir 
conhecimento e tomar decisões. 2.ed. São Paulo: 
Ed. do SENAC, 2006. (Capítulo 4).

v Data de entrega: próxima aula



Engenharia da Informação
 ROTEIRO DE RESENHA ANALÍTICA

 1-Objetivo(s) do texto

 2-Principais pontos discutidos no texto

 3-Considerações finais apresentadas pelo 
autor(a)

 4-Avaliação final do texto 

 Dúvidas: y.alvarenga@gmail.com

 (62) 9972.1888

 AGRADEÇO A ATENÇÃO!!!!!

mailto:y.alvarenga@gmail.com
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