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Abordar a Gestão da Informação (GI) na 
administração pública não é diferente de a 

considerar em qualquer outro contexto de aplicação. 
Trata-se de uma área de estudo e de trabalho que carece 
de ser pensada de um ponto de vista epistemológico, 
a fim de ser enquadrada cientificamente para assim ser 
precisado o seu campo disciplinar, nomeadamente nas 
suas relações com outras áreas do saber, como é o caso 
da Ciência da Informação (CI), que aqui nos ocupa 
em particular. Pode, ainda, ser vista na sua vertente 
aplicacional, devidamente ajustada aos diversos contextos 
orgânicos/organizacionais e, para isso, elencamos uma 
série de tópicos para um guia de pesquisa geral que, por 
se assumir com tal abrangência, pode servir de base à 
actuação dos gestores de informação na administração 
pública.

1. O posicionamento disciplinar da Gestão da 
Informação
Expressões como gestão da informação, gestão do 
conhecimento, inteligência competitiva, informação 
corporativa significam, com diferenças e similitudes, 
uma área aplicada de convergência de alguns olhares 
diferentes ainda que complementares. Apesar da ênfase 
posta na ‘informação’ é possível detectar, através da 
análise da vasta bibliografia que se tem multiplicado por 
força da importância estratégica que o assunto representa 
para a competitividade e êxito económico das empresas, 
que a GI nasceu e se desenvolveu como efeito directo da 
aliança entre os especialistas em Sistemas da Informação 
e os investigadores e consultores da Administração e da 
Gestão de Organizações, gerando trajectórias híbridas 
de consultoria e actividade académica, como é o caso da 
Gestão do Conhecimento nas empresas. O contributo da 
CI neste campo de pesquisa aplicada é essencialmente 
técnico e pode dizer-se que se dilui bastante, não 
deixando até ao momento marcas claras do seu próprio 
viés téorico-metodológico diante dos casos e problemas 
que este campo específico concentra em si. Mesmo 
assim, é possível mostrar e demarcar a especificidade 
da abordagem de CI e, ao mesmo tempo, sublinhar 
como ela se enriquece e pode valorizar a natureza 
interdisciplinar da Gestão da Informação.
Vale a pena situar o ponto de partida num mapeamento 
breve da concepção de GI em dois ou três autores.
O primeiro é Chun Wei Choo, com um ensaio de 
definição de GI:
A conceptualização da gestão de informação como um ciclo de 



Interface Administração Pública 33

actividades de informação interligadas que devem ser planeadas, 
concebidas e coordenadas, oferece uma perspectiva de base processual 
que complementa as ideias mais convencionais de gestão de informação 
como gestão de tecnologia de informação ou gestão de recursos de 
informação. (...) O modelo processual de gestão de informação 
devia abarcar toda a cadeia de valor da informação, começando pela 
identificação das necessidades de informação, passando pela aquisição, 
organização e armazenamento, produtos e serviços, distribuição de 
informação e fechando o ciclo com a utilização da informação1.

A ideia que transparece deste extracto é que estamos 
perante um conjunto de actividades encadeadas 
e relacionadas com a produção e/ou aquisição, o 
tratamento, o registo e guarda, a comunicação e 
o uso da informação tanto em suporte e técnicas 
convencionais, como em sistemas de informação 
baseados em computador.
Outro autor é Carlos Zorrinho, que definiu GI como 
uma
função que interliga e conjuga a concepção dos 
sistemas de informação com a concepção dinâmica 
da organização. É, em consequência, uma função de 
nível estratégico, uma função de nível estratégico, que 
deve ser desempenhada ao mais alto nível da estrutura 
da organização (vice-presidência ou assessoria directa 
do presidente ou director-geral). As suas atribuições 
são múltiplas e diferenciadas, sendo o gestor da 
informação, antes de mais, um controller estratégico2.
Comentando a definição surge a pergunta: a GI é uma 
função estudada a partir de que campos científicos? 
Pergunta complementada pela ideia de que a leitura 
atenta do livro e do currículo de Zorrinho sugere a 
clara justaposição de duas disciplinas académicas: os 
Sistemas de Informação (Informáticos) e a Economia/
Gestão Empresarial, sendo aqueles, porém, a disciplina 
de base.
Nesta curta sinopse de definições sobre GI e Sistemas 
de Informação (SI) aparece encadeada outra sobre 
Gestão do Conhecimento (GC), expressão que aparece 
ora correlata, ora autónoma daquela. Por razões 
semânticas, pouco ou mal fundamentadas do ponto 
de vista científico, tem-se generalizado na literatura 
e nas práticas ligadas à Gestão nas Organizações a 
expressão GC entendida como o conjunto de atividades que 
busca desenvolver e controlar todo o tipo de conhecimento em uma 
organização, visando à utilização na consecução de seus objetivos. 
Este conjunto de atividades deve ter como principal meta o apoio ao 
processo decisório em todos os níveis. Para isso, é preciso estabelecer 
políticas, procedimentos e tecnologias que sejam capazes de coletar, 

distribuir e utilizar efetivamente o conhecimento, bem como representar 
fator de mudança no comportamento organizacional3.
Para Maria Pinto Molina e Carmen Gómez Camarero não 
é fácil definir GC, embora não hesitem em apresentá-la, 
em linhas gerais, como
la capacidad de una organización para generar valor, 
basándose en las personas y en una gestión eficaz del 
capital intelectual. En consecuencia, la gestión del 
conocimiento estaría constituida por todas aquellas 
actividades y procesos orientados a buscar y descubrir 
el conocimiento existente en una organización, 
sistematizarlo y organizarlo para ponerlo finalmente a 
disposición de toda la organización, basándose en las 
TIC, y especialmente en Internet y en su versión privada, 
las intranets corporativas4.
Antonio García Jiménez tentou, por sua vez, uma 
adequação conceptual entre gestão de informação e 
gestão de conhecimento precisando, a determinado 
passo, do seu livro o seguinte:
La aproximación que se ha realizado al GC en sus níveles 
operativo y metodológico perdería gran parte de su 
valor si no se abordara su conexión con la gestión de 
la información, en particular, y con la información y 
documentación, en general. Según Mackenzie (1999), 
se pude hablar de gestión de la información en dos 

Armando Malheiro da Silva



34 Administração Pública Interface 

sentidos: por un lado, cuando el punto tratado sea el de 
los recursos tecnológicos y, por otro, cuando se aborde 
la gestión de  los recursos de información dentro de una 
organización, aspecto que sí presenta una fuerte relación 
con el concepto de GC que aquí se maneja. A tenor de  
esta segunda perspectiva, el gestor de información se 
convertirá en un gestor de documentos con la missión 
especial de crear canales que optimizaran la creación de 
ideas, contenidos y conocimientos mediante el acceso 
a la información adecuada, y conociendo el papel del 
conocimiento en cada departamento de la organización. 
En resumen, debe poner su atención en desarrollar 
nuevos suportes y servicios que ayuden al usuario a 
adoptar su papel de trabajador del conocimiento5.
Esta evocação de um punhado de definições de GI e de 
GC serve, sobretudo, para colocar algumas questões, a 
saber: Como podemos distinguir, com rigor, informação 
de conhecimento? Apenas a componente intelectual 
ou informacional ou mais do que isto, ou seja, o 
potencial humano de cada um e de todos os membros 
de uma Organização? Se abranger o potencial humano 
conclui-se que gerir conhecimento é o mesmo que 
gerir, com proveito máximo, recursos humanos? E se 
informação for algo mais que um mero conjunto de 

dados não estruturados, qual a diferença entre ela e o 
conhecimento explícito (sendo óbvio que conhecimento 
implícito remete para as faculdades psicossomáticas 
como a cognição, a memória, a atenção, a motivação, 
etc.)?
Este leque de questões enuncia o primado da discussão 
epistemológica e a secundarização da vertente prática e 
empresarial da GI e aponta para o seu posicionamento 
interdisciplinar. Os SI têm de ser perspectivados, 
considerada a vasta produção bibliográfica sobre os seus 
fundamentos e ramificações de aplicação teórico-prática, 
como uma interciência e a Ciência da informação 
(CI) é, afinal, uma das várias ciências que integram 
aquele campo intercientífico, abordando questões e 
contribuindo com respostas concernentes a toda a 
processualidade info-comunicacional em qualquer 
contexto, seja analógica, seja digital (mas é esta, claro, a 
vertente que interessa no âmbito dos SI).
Postas as inter-relações disciplinares, não parece haver 
dúvida que a GI, bem como a GC e as formas de 
actividade profissional mais sectoriais e estratégicas, 
como a Inteligência Competitiva (IC), constituem não 
uma disciplina científica propriamente dita, mas uma 
“plataforma” essencialmente prática de aplicação de 
ideias, de teorias, de modelos e de soluções várias, 
condensadas em múltiplos e diferentes “pacotes” de 
consultoria. Significa isto, em termos mais claros, que 
a GI se constitui uma tópica em rota de afastamento 
da visão tradicional e instrumental das Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (TIC).
Sendo a GI (e variantes correlatas) uma tópica a mover-
se no sentido da síntese dinâmica, parece radicar-se, 
mais claramente, na intercepção da interciência SI e do 
campo interdisciplinar das Ciências da Informação e 
da Comunicação, convocando aí uma abordagem cada 
vez mais forte das Ciências Sociais aplicadas, espaço 
epistémico onde a CI tem de reclamar com crescente 
força a sua pertença e espaço próprio. Neste sentido, há 
concordância com José Rascão, quando refere:
Não há a menor dúvida de que a gestão da informação 
apresenta um aspecto científico, na medida em que se 
inclui como um elemento do conhecimento da razão 
e das causas do funcionamento das organizações, 
contribuindo para melhorar a qualidade da tomada de 
decisão dos gestores das organizações e por outro presta 
um auxílio importante aos investigadores.
A gestão da informação é cada vez mais uma atitude dos 
gestores que ambicionam resolver um número cada vez 
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maior de problemas práticos, tendo em vista melhorar 
a rendibilidade das organizações, mais do que resolver 
os problemas relacionados com o armazenamento, a 
segurança e a acessibilidade da informação através do 
recurso às tecnologias de informação e de comunicação 
(hardware + software + comunicações)6.

2. A tópica interdisciplinar da Gestão da 
Informação na óptica da Ciência de Informação
A CI, tal como vai sendo pensada, ensinada e 
desenvolvida nos Cursos de Ciência da Informação, 
ministrados nas Faculdades de Letras e de Engenharia 
da Universidade do Porto, é uma ciência social que 
investiga os problemas, temas e casos relacionados 
com o fenómeno info-comunicacional, perceptível 
e cognoscível através da confirmação ou não das 
propriedades inerentes à génese do fluxo, organização 
e comportamento informacional (origem, colecta, 
organização, armazenamento, recuperação, interpretação, 
transmissão, transformação e uso da informação). E, 
desta definição, é possível realçar três importantes 
áreas específicas de investigação da CI: a) a produção 
de informação em qualquer contexto; b) as formas e 
estratégias funcionais de organização da informação/
documentação desde logo pelos seus produtores; e c) as 
complexas questões relacionadas com o fluxo e o uso da 
informação, ou o comportamento humano e social na 
mediação e na busca/uso da informação necessária.
A abordagem proposta é transversal e holística, o que 
implica, naturalmente, a inclusão de cada problema 
ou caso específico no vasto e complexo quadro do 
fenómeno info-comunicacional, não devendo mais 
ser possível fragmentá-lo: a informação produzida, 
organizada e usada, no contexto de um organismo da 

Administração Pública, de um determinado Estado, tem 
semelhanças profundas e diferenças vincadas com a 
informação produzida, organizada e usada numa grande, 
média ou pequena Organização ou Empresa, ou seja, as 
tipologias e os contextos são distintos, mas o fenómeno 
humano e social subjacente é o mesmo!...
Uma prevenção de ordem metodológica se impõe neste 
item e tem a ver com a importância que o pensamento 
sistémico e a teoria dos sistemas vêm tendo, de há uns 
anos a esta parte na reconfiguração interna da CI trans 
e interdisciplinar. A apropriação intencional da teoria 
sistémica pelo campo da CI tem em vista uma lógica de 
intervenção ou aplicação em toda a tópica de GI ou para 
a elaboração de um guia de pesquisa em GI a propósito 
do modelo SI-AP (Sistema Integral de Informação Activa 
e Permanente) aplicável a instituições e organizações dos 
mais diversos tipos e portes.
Um guia de pesquisa, que, afinal, consubstancia a 
actividade de GI, em qualquer contexto orgânico e, 
portanto, também no seio da Administração Pública, 
pode ser organizado em dois planos:

A)ABORDAR PROBLEMAS
Recordemos que gerir informação significa lidar, 
administrar, encontrar soluções práticas e compreende 
um conjunto diversificado de actividades, a saber: 
produção, tratamento, registo e guarda, comunicação 
e uso da informação. E cada uma delas encerra 
problemáticas específicas que são ou podem e até devem 
ser estudadas cientificamente pelos actuais profissionais 
da informação encarregues, na prática quotidiana, de 
agilizar o fluxo e a intensificação do uso da informação.
A.1 - Produção
 Como se produz(iu) a Informação? Em que suporte 
material e tecnológico (papel, digital, em ambos, em 
outros) o registo é feito? De acordo com que lógica 
processual e com que objectivos orgânico-funcionais7?
Estas questões enunciam uma problemática que precisa 
sempre de ser bem definida. Por exemplo: o emprego de 
Sistemas Tecnológicos (de que tipo e com que alcance 
funcional?) na produção informacional em substituição 
dos meios e suportes tradicionais – determinação das 
vantagens, dificuldades e controlo positivo de seus 
efeitos – exige a aplicação de algumas operações como a 
observação, a distribuição de inquérito/questionário, a 
realização de entrevistas aos diferentes actores envolvidos 
e a análise exaustiva dos resultados, assim como, em 
paralelo, a formulação de uma hipótese/teoria (solução).

Gerir informação significa lidar, 

administrar, encontrar soluções práticas e 

compreende um conjunto diversificado de 

actividades, a saber: produção, tratamento, 

registo e guarda, comunicação e uso da 

informação. 
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A.2 - Tratamento
É preciso, antes de mais, esclarecer que o acto de tratar 
informação produzida/recebida consiste num conjunto 
variável, mas não muito extenso de procedimentos 
associados à existência ou possibilidade de registo – 
um texto escrito em papel ou num processador de 
texto no computador uma vez acabado é guardado de 
um modo que evite ser esquecido, ou seja, que possa 
voltar a ser lido/visto. É frequente e muito natural 
arrumar livros e revistas por áreas temáticas gerais, 
mas o considerável aumento da informação produzida 
e recebida complica tudo isto e liga a classificação, a 
ordenação e a arrumação à problemática da memória 
e da comunicação e do uso intensivo e extensivo. As 
possibilidade de agilização exponencial da organização 
da informação através das TIC vieram, também, 
introduzir não só novas questões, como inusitados 
desafios que urge identificar com rigor e pesquisar 
com vista a explicações e a soluções consistentes. A 
construção do hipertexto oferece uma articulação de 
palavras, números, formas geométricas, imagens e sons, 
resultando desta extraordinária equivalência formas mais 
simples (não necessariamente mais fáceis) e directas de 
tratar para recuperar toda a informação que interessa a 
uma ou um a número ilimitado de pessoas.
O excesso de informação exige, por consequência, 
formas inteligentes e eficientes de tratamento que 
localizem, permitam identificar e rentabilizem ao 
máximo o uso de acordo com todo o potencial e 
especificidade psicológica do receptor/utilizador 
humano. E daí o inevitável questionamento quer das 
formas/esquemas tradicionais (analógicos), quer das 
Bases de Dados informáticas que não são, nem podiam 

ser, a panaceia que a adesão entusiástica e ingénua a 
todas as novidades tecnológicas fez crer que fossem.
A problemática do tratamento não é, obviamente, 
passível de ser isolada das fases ou etapas do fluxo info-
comunicacional a montante ou a jusante. E, em especial 
as da memória e da comunicação/uso.
A.3 - Registo e guarda ou o problema da memória
Guardar ou memorizar informação não é apenas uma 
capacidade natural. Resulta, também, de necessidades 
estruturais e de circunstâncias episódicas vividas por 
uma pessoa situada num tempo e espaço próprios, por 
um grupo de pessoas e por uma entidade (instituição, 
organização) pública ou privada de pequena, média ou 
grande dimensão.
A problemática da memória é campo vasto que tem 
sempre como pano de fundo ou moldura envolvente, o 
contexto institucional e/ou organizacional. Não se pode 
abordar a prática do registo e da guarda (memória) da 
informação pelas entidades que a produzem, recebem e 
usam sem articular essa prática às memórias declarativa 
e processual das pessoas que trabalham nas instituições 
e organizações elaborando os registos administrativos 
e de outro tipo em papel e cada vez mais em suporte 
informático, localizando-os “de memória” e suprindo a 
sua falta (por desarrumação ou por eliminação) através 
da dita memória. Este aspecto tem sido pouco aflorado 
quando se aborda a, hoje, muito propalada gestão do 
conhecimento, mas não há dúvida que a memória é, 
junto com a capacidade de adaptação e aprendizagem 
contínua, um traço importante do capital humano que 
é preciso valorizar e gerir correctamente. A memória 
pessoal é, indiscutivelmente, um recurso prático dentro 
das Organizações a ponto de justificar ou, pelo menos, 
facilitar a negligência face à memória institucional: 
para quê investir numa gestão da informação eficiente, 
rápida e disponível hoje e num futuro mais ou 
menos longínquo se podemos sempre contar com a 
experiência, sabedoria e boa memória dos funcionários 
mais competentes e dos chefes mais dedicados e 
devotados à Organização?
A interacção tão natural, quanto tensa, entre memória 
pessoal (declarativa e processual) e a memória 
institucional/organizacional parece-nos ser um tópico 
de pesquisa muito interessante8, que se articula, 
também, com outro fundamental: quando as diversas 
entidades (instituições e organizações) percebem e 
assumem a importância de preservar a sua memória 
(registada em suportes externos, do papel ao digital) 
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surge, em automático, a necessidade de esquecer, ou 
seja, de eliminar o supérfluo, tudo o que não contribui 
para a identidade passada, presente e futura da entidade, 
nem corresponde aos objectivos estratégicos da mesma.
A.4 - A problemática da comunicação e do uso
O estudo científico, orientado por uma abordagem 
de problemas, não pode, pois, deixar de analisar 
uma panóplia de questões ligadas à disseminação/
comunicação e uso, que, por sua vez, faz feed-back 
sobre o ponto de partida do fluxo – a produção/
aquisição – num interminável circuito em espiral. 
Também aqui as operações de tratamento surgem 
apropriadamente, incidindo, por exemplo, “nos 
instrumentos de recuperação da informação”, que hoje 
estão convertidos em “aplicações” informáticas. E os 
resultados acumulados desde a década de 50 do século 
XX permitem desenhar, com suficiente rigor, incursões 
exploratórias em segmentos ou áreas entretanto 
redefinidas, sendo de destacar, aqui e de imediato, o 
comportamento informacional. Como se fornece, sem 
“ruído”, a informação para quem dela precisa? Como se 
geram as necessidades de quem busca? Como se satisfaz 
sem condicionar, à partida, o “manancial” desconhecido 
do utilizador (e desconhecido até para o próprio) das 
suas necessidades concretas de informação? São algumas 
das questões gerais com que se confronta quem quiser 

estudar o comportamento humano face ao fenómeno e 
processo info-comunicacional.
O estudo dos problemas relacionados com a gestão 
da informação (e comunicação) fica, à partida, 
restringido por duas situações contextuais que urge 
distinguir: o contexto institucional e organizacional e 
o meio ambiente, sincrético ou difuso e informal. Há, 
assim, uma relação estrutural directa da informação/
comunicação com o contexto de produção/aquisição, 
tratamento, memória e uso e uma relação indirecta 
e complexa com o meio ambiente, espécie de 
“imenso lago” para onde é lançada e onde é extraída 
a informação de que as instituições e as organizações 
carecem, e, ainda, de onde surgem os estímulos e os 
constrangimentos que as afectam.
Os autores inspirados pela literatura especializada de GI 
e das TIC manifestam a tendência para estreitar o seu 
enfoque em matéria de GI, confinando esta ao universo 
(limitado) das empresas e ao “meio ambiente” que com 
elas mais directamente se aproximam e relacionam. 
Tratam, por isso, com um viés demasiado empírico 
e monográfico a comunicação corporativa e o uso 
informacional através de comportamentos adaptativos. 
Esta perspectiva denuncia, claramente, a falta de uma 
matriz formativa em CI, que implica uma abordagem 
diferente. Esta insistência numa abordagem de pesquisa 

Estudo científico da Gestão da Informação através de uma abordagem dos problemas relativos às principais fases do ciclo / fluxo info-comunicaciona
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em CI fica, talvez, mais inteligível no ponto seguinte 
em que se destaca o estudo científico centrado em 
casos (institucionais e organizacionais) singulares 
ou em ensaios comparativos agregando dois ou mais 
desses casos específicos estruturalmente diferenciados.

B) ABORDAR CASOS
Não há nem incompatibilidade, nem separação entre 
a abordagem orientada a problemas e a orientada a 
casos concretos e singulares.
Tomemos, como primeiro exemplo, uma Junta de 
Freguesia, que é um Organismo autárquico executivo 
e que é catalogável como instituição, não obstante 
um uso semântico mais abrangente do termo 
organização lhe seja aplicável. As condições 
económicas, a procedência sócio-profissional e o 
perfil instructo-educativo dos candidatos e eleitos a 
funções político-executivas neste tipo de Autarquia, 
pertencente ao ordenamento jurídico-administrativo 
do nosso país, são, juntamente com outros, um factor 
incontornável para todo e qualquer profissional da 
informação que seja chamado ou contratado para – na 
simplicidade aparente da expressão usada – “ajudar 
a arquivar os papéis” (enfatizando-se através desta 
última palavra os ofícios, as circulares, as actas de 
reuniões, as facturas, recibos e outras tipologias da 
acção administrativa, que, embora importante e até 

dominante, não é exclusiva do universo informacional 
produzido e acumulado numa Junta). Falta e desordem 
da/na papelada constitui o “detonador” habitual para 
o estudo de caso em CI centrado – insistimos neste 
primeiro exemplo – numa Junta de Freguesia: uma 
evidência, que a tradição documentalista e arquivística 
encerrou numa prática redutora e rotineira, marcada 
pelo objectivo mais ou menos declarado de salvaguardar 
alguns documentos para fazer História Local. Este 
aspecto constitui somente a ponta de um iceberg grande 
e profundo. Abordá-lo na sua grandeza e profundidade 
implica perceber que os problemas da Junta de Freguesia 
não são de ordem e de arrumação dos documentos, 
ultrapassam até o receituário contido no menu gestão 
documental e exigem quer o estudo científico da GI 
integrada no respectivo contexto institucional e no meio 
ambiente envolvente, quer a subsequente aplicação 
prática de um ‘modelo’ que permita a resolução dos 
problemas, a monitorização geral do fluxo info-
comunicacional na instituição e a antecipação de novos 
problemas ou situações de bloqueio tanto na parte do 
fluxo analógica (baseada nos suportes tradicionais), 
como na informática e digital. Propomos, por isso, 
genericamente o seguinte esquema de orientação de 
pesquisa e intervenção teórico-prática:

A construção de um modelo teórico-prático é, ela 
própria, objecto de estudo científico e de monitorização. 
E se é plausível e desejável, cientificamente, uma 
variedade de modelos testados a fim de se determinar o 
mais ajustado e o que melhor responde às questões que 
urge resolver, não vai contras as regras da investigação 
teórico-prática atingir um modelo y aplicável a 
diferentes casos x, z.... É, por isso, que vimos elaborando 
um modelo, proposto como alternativa às abordagens 
sincréticas e demasiado empíricas que incidem sobre 
gestão da informação e comportamento informacional.
O Sistema Integral de Informação Activa e Permanente 
(SI-AP) é um modelo produzido através da aplicação 
da teoria sistémica ao estudo da informação e seus 
problemas desde a génese ao uso e transformação da 
mesma em mais e nova informação (ou conhecimento 
explícito). Um modelo composto por módulos e que, 
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além de pressupor um rigoroso estudo 
orgânico-funcional, exige uma monitorização exaustiva 
durante e para além da sua implantação9.
O modelo permite ainda avançar para estudos 
comparativos de análise e propostas de intervenção 
teórico-prática, que abranjam dentro de uma mesma 
esfera político-administrativa um número limitado 
de Juntas de Freguesia, de Assembleias de Freguesia, 
de Câmaras Municipais e de Assembleias Municipais 
numa comparação por concelhos sócio-económica 
e geograficamente distintos. E o modelo é, também, 
aplicável a outros organismos da administração pública 
e mesmo a empresas (organizações do sector público e 
privado).
Este texto não pretende muito mais do que uma 
abordagem exploratória e minimamente clarificadora 
de como se pode e deve encarar a GI nas organizações 
(e, por maioria de razão, na Administração Pública), em 
relação estreita com a CI. x
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