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Insights #1

As pessoas não conhecem as 
funcionalidades do HTML.

A transição tecnológica gera 
implicações para a forma de 
utilização do DOU. Tais 
implicações não foram 
comunicadas claramente 
para os usuários.

As pessoas estão apegadas ao 
formato PDF.

Para o usuário, não importa 
saber qual é a tecnologia por 
trás da disponibilização e busca 
de informação no DOU, desde 
que encontre facilmente o 
conteúdo que precisa.
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• Seria importante haver um Disk-DOU, 
Ajuda Online e tutorial sobre como encontrar 
informações no DOU.

• Uma seção só em dados abertos facilitaria.

• Versão de acesso do DOU para celular.
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A formatação do documento 
se perde ao ser reproduzido 

gerando retrabalho para 
quem gera/faz documentos, 

como clipping.

As informações oficiais 
precisam ser traduzidas para 
se tornar compreensíveis 
para a população.

A seção destaque do DOU é o 
principal ponto de contato 

com os profissionais da mídia, 
mas não contém todas as 

informações relevantes para a 
sociedade, gerando perdas de 

conteúdo que deveria ser 
divulgado.
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• Cadastro para recebimento de destaques.
• Destaques para grupos de usuários.

• Destaques deveriam ser enviados para jorna-
listas o mais cedo possível.

USO DAS INFORMAÇÕES
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2. Usa o índice para ver a página em que 
iniciam as matérias do órgão e complementa a 

busca por palavra-chave para os demais órgãos;

1. Vai para a versão em PDF

Para fazer o clipping, Andréa:

3. Com auxílio de um programa que transforma o 
texto de PDF em Word, seleciona as matérias, uma 
a uma, copia no documento e reproduz a diagra-
mação do DOU (negrito, letra, espaçamento);

4. Quando existem tabelas, refaz tudo, 
tirando uma foto da tabela da publicação e 

reproduzindo-a, célula por célula, no Excel;

5. Depois, cola no corpo do email que vai 
com o clipping completo.

Jornada de 
uma Usuária
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PESQUISA NO D.O.U.

Ideias

• “Monte o seu jornal”.
• Gostaria que as normas fossem tageadas.
• A Inteligência Artificial melhoraria a 
busca por palavras.

• Deveria haver uma seção só para concursos.
• Seria interessante construir pushs para os 
tipos de usuários.

• Busca por data cronológica seria ideal.
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O mecanismo de busca de 
informações no DOU não é 

considerado confiável. As pessoas 
utilizam combinações variadas de 

palavras para aumentar a 
segurança do resultado.

O site da IN não é a primeira 
opção para busca da informação, 
mas é utilizado para sua 
confirmação.

O produto da busca deve ser 
adequado à necessidade dos 

diferentes tipos de usuário.

As pessoas buscam as 
informações oficiais no DOU e se 
dirigem aos “donos da 
informação” para mais detalhes.

A disposição de conteúdo no site 
não é intuitiva.

As pessoas com deficiência 
visual necessitam de ajuda de 
terceiros para obter a 
informação oficial.

A confiabilidade das informações 
é o maior ativo do DOU.



Depois, no site do Ministério.

“Primeiro, procuro no Google.

 
Depois, no Lex Magister e, 

 
Se não achar em 10 minutos, 
ligo para um amigo.”

por último, na Imprensa Nacional.

Jornada de 
um Usuário

Para buscar uma portaria, Antônio:
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A Imprensa Nacional 
deveria ser uma gestora de 
informações oficiais e não 

uma editora de jornal.



2. IN publica;

1. ANVISA produz o normativo e 
manda pra publicação na IN; 

3. Duas equipes trabalham com a sistemati-
zação das informações publicadas: equipe do 
clipping e equipe da comunicação; 

4. Equipe da comunicação faz “varredura” no 
DOU além de esperar o clipping para conferir 

se não esqueceram de nada relevante; 

5. Selecionam as matérias de relevância 
pra sociedade e publicam matéria na 
página do DOU; 

6. Utilizam um programa privado que 
organiza a base de informação dos 

normativos da ANVISA por 
tema/área de interesse.

Jornada da informação 
da ANVISA
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