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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).

Fonte: http://www.ies.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/90/1557 

http://www.ies.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/90/1557


  



  



  



  

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.



  

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.



  

 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.



  

Como avaliar o uso informacional?

● Aqui, atuamos a partir das metodologias de 
pesquisa que conhecemos:
– Metodologias quantitativas

● Avaliação de banco de dados, logs de sistemas, 
indicadores, etc...

– Metodologias qualitativas
● Questionários, entrevistas, técnicas individuais e 

coletivas.

– Focos na GI:
● Pesquisa em Gestão da Informação
● Metodologia Científica
● TCC
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