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TRATAMENTO E 
ANÁLISE DE DADOS

ANÁLISE DE 
INFORMAÇÃO





“...gestão conjunta de políticas, processos,

pessoas e tecnologias, que visa estruturar

e administrar os ativos de informação,

com o objetivo de suportar a tomada de

decisão, aprimorar a eficiência

operacional e promover a rentabilidade

do negócio..”

“...é um conjunto de estratégias que

identificam necessidades, visa identificar

as necessidades informacionais, mapear

os fluxos formais de informação nos

diferentes ambientes da organização,

assim como sua coleta, filtragem, análise,

organização, armazenagem e

disseminação, objetivando apoiar o

desenvolvimento das atividades cotidianas

e a tomada de decisão no ambiente

corporativo.”

“A gestão do conhecimento é um conjunto

de estratégias para criar, adquirir,

compartilhar e utilizar ativos de

conhecimento, bem como estabelecer

fluxos que garantam a informação

necessária no tempo e formato

adequados, a fim de auxiliar na geração de

ideias, solução de problemas e tomada de

decisão.’’

Fonte: VALENTIM, M. L. P. Inteligência competitiva 
em organizações: dado, informação e
conhecimento.

Fonte: VALENTIM, M. L. P. et al. O processo de 
inteligência competitiva em organizações.

Fonte: Governança de Dados – Assesso
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‘’As bases de dados são compreendidas

como fontes de informação eletrônicas,

pesquisáveis de modo interativo ou

conversacional através de um

computador.’’

“Um sistema é um conjunto de elementos

inter-dependentes que realizam

operações visando atingir metas

especificadas. Sistema computacional, ou

baseado em computador, é aquele

destinado ao suporte ou automação de

tarefas através processamento de

informações.’’

‘’Porta de entrada unificada para

informações vindas de diversas fontes.

Além de ferramentas específicas como

mecanismos de busca, portais oferecem

outros serviços, como e-mail, notícias,

bases de dados e entretenimento.

Resumidamente, um portal funciona como

um centro aglomerador e distribuidor de

conteúdo para uma série de outros sites

ou subsites.’’

Fonte: Engenharia de Software; Jair C Leite, 2006. Fonte:  Marketing na Era Digital, de Martha Gabriel.Fonte: POBLACIÓN; WITTER; SILVA, 2006.






























