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



  Artigo para leitura: http://200.58.147.94/revistas/ricee/index.php/ricee/article/viewFile/22/24 

http://200.58.147.94/revistas/ricee/index.php/ricee/article/viewFile/22/24


  

Ações de um Gestor da Informação



  

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.



  

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;



  



  

Produtos e serviços na web social

● Wikis
● Flickr
● Youtube
● Twitter
● Facebook
● Blogs
● Social bookmarking
● Rss
● Mensagens instantâneas 

Artigo para leitura: http://www.scielo.br/pdf/pci/v17n1/a07v17n1.pdf  

http://www.scielo.br/pdf/pci/v17n1/a07v17n1.pdf


  

Produtos e serviços na web social



  

Arquitetura de Serviços e Produtos 
em Tempo Real → tendências



  

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

Caracterização (Definição geral da proposta)

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

Justificativa (Importância da proposta)

Metodologia (Descrição das atividades a serem desenvolvidas)

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

Equipe (Definição e competências de cada membro da equipe)

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