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NASCIMENTO, N. M. do. Tipos documentais e fluxos de informação como
subsídios para o processo decisório em ambientes organizacionais. Marília:
Unesp, 2014. 191f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em
Ciência da Informação – Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC) – Universidade
Estadual Paulista (Unesp) – Câmpus de Marília.

RESUMO
Os tipos documentais sustentam os fluxos formais existentes nas organizações,
portanto, se constituem na informação orgânica dos ambientes organizacionais,
sendo essa, uma maneira eficaz para o acesso efetivo a tais informações que de
fato podem colaborar para a tomada de decisão, propiciando consistência,
pertinência, e confiabilidade ao decisor. O problema desta pesquisa foi
fundamentado no fato de que os espaços organizacionais geram grande quantidade
de informações orgânicas, cuja importância para o processo decisório é significativa.
No entanto, para que haja acesso e recuperação eficiente dessas informações, se
faz necessário identificar e caracterizar os tipos documentais desde a produção
documental. Para a realização da análise tipológica é preciso conhecer também os
fluxos informacionais, pois é por meio deles que as interações entre os indivíduos se
materializam resultando nos tipos documentais. O mapeamento dos fluxos
informacionais possibilita conhecer a dinâmica informacional de um determinado
espaço organizacional, bem como as falhas existentes nos processos
organizacionais, isto é, para que os tipos documentais sejam reconhecidos de
maneira eficiente é necessário, primeiramente, conhecer os fluxos informacionais
das organizações. O objetivo geral deste estudo consistiu em analisar a relação
entre tipos documentais e os fluxos de informação como subsídio para o processo
decisório em ambientes empresariais. A pesquisa é qualitativa, descritivoexploratória, cujo método é o ‘Estudo de Caso’, buscando analisar minuciosamente
a relação existente entre os tipos documentais e os fluxos informacionais da
empresa Dori Alimentos Ltda., localizada na Cidade de Marília, Estado de São
Paulo, enfocando a relação, influência e importância de ambos para o processo
decisório organizacional. Como resultado desta pesquisa, apresentamos um modelo
contendo a tipologia documental existente neste ambiente empresarial,
estabelecendo da relação entre os tipos documentais e os fluxos de informação para
subsidiar o processo decisório da empresa. Foi possível demonstrar para a
organização participante deste estudo a importância do gerenciamento dos tipos
documentais, como uma maneira de maximizar o uso/aplicação da informação
orgânica para a tomada de decisão.
Palavras-Chave: Tipos Documentais; Informação Orgânica; Fluxos de Informação;
Gestão Documental; Gestão de Documentos; Processo Decisório; Ambientes
Empresariais.
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NASCIMENTO, N. M. do. Documental types and information flows such as
subsidies for decision making in organizational environments. Marilia: Unesp,
2014. 191f. Dissertation (Master) – Graduation Program in Information Science –
Faculty of Philosophy and Sciences – Sao Paulo State University – Marilia City.

ABSTRACT
The documental types support the existing formal flows in organizations, therefore,
constitute the organic information of organizational environments, this is an effective
way for effective access to such information that actually can contribute to decision
making, providing consistency, relevance and reliability to the decision maker. The
research problem was based on the fact that organizational spaces generate large
quantity of organic information, whose importance for the decision-making process is
meaningful. However, there is access to and efficient retrieval of such information is
necessary to identify and characterize the documental types since the production.
For accomplishment the typological analysis is also necessary to know the
information flows, because it is through them that the interactions between
individuals materialize resulting in documental types. The mapping of information
flows makes possible to know the informational dynamics of a particular
organizational space, and the remaining gaps in organizational processes, i.e., that
the documental types be recognized in an efficient manner is necessary to first
understand the information flows in organizations. The general objective of this study
was to analyze the relationship between documental types and information flows as
subsidy for decision making in business environments. The research is qualitative,
descriptive and exploratory, which method is the 'Case Study', trying thoroughly
analyze the relationship between the documental types and information flows of the
Dori Alimentos Ltda. company, located in Marilia City, Sao Paulo State, focusing on
the relationship, influence and importance both for organizational decision making
process. As a result of this research, have presented a model containing documental
typology existent in this business environment, establishing the relationship between
the documental types and information flows to subsidize the decision making process
of the company. Was demonstrated for the participating organization of study the
importance of documental type management, as a way to maximize the
use/application of organic information for decision making.
Keywords: Documental Types; Organic Information; Information Flows; Records
Management; Management of Documents; Decision Making; Business
Environments.
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1 INTRODUÇÃO
Atualmente os ambientes empresariais são compreendidos como espaços
complexos. Na sociedade contemporânea esses ambientes se constituem em muito
mais do que simples organizações, porquanto atuam como uma espécie de
‘combustível’, tanto para as questões de ordem econômica, quanto para as de
ordem política, cultural, educacional e social, que são essenciais para sustentar o
desenvolvimento de um país. Isso ocorre porque houve uma inversão de papeis na
sociedade, visto que antes dessa conjuntura o fator político em termos de
representatividade social, estava em um patamar maior no que tange ao quadro de
motivações para as decisões tomadas no país. Há algum tempo as grandes
organizações estão sobrepondo seus interesses econômicos aos interesses políticos
e passaram a ter um papel influenciador e determinante junto a diferentes esferas
governamentais.
Vários trabalhos de investigação têm tratado dessa temática devido a grande
importância que essas organizações representam para o desenvolvimento de um
país, nessa perspectiva muitas portas se abrem para explorá-la e desvendá-la. Muito
se tem dito sobre a informação como insumo para o aperfeiçoamento estratégico
desses ambientes, e sobre o papel do profissional da informação enquanto um
elemento-chave imprescindível para contribuir nesse âmbito com as mais variadas
formas de atuação no âmbito de suas competências para gerenciar a informação da
melhor maneira possível, propiciando realmente seu uso como uma estratégia para
alcançar o necessário diferencial competitivo.
No entanto, mesmo havendo trabalhos que abordem as organizações, no que
tange ao tratamento, organização, gerenciamento e disseminação de informações,
ainda há necessidade de um aprofundamento teórico e de sua aplicação de modo
que realmente contribuam para os estudos dos fluxos de informação e dos tipos
documentais desses espaços, porquanto as implicações e os efeitos que ambos
apresentam surgem desde a materialização dos fluxos de trabalho nos documentos
até a visualização de falhas nos processos organizacionais.
A problemática desta pesquisa foi fundamentada no fato de que os espaços
organizacionais geram grande quantidade de informações orgânicas [informações
produzidas no âmbito da organização, as quais também figuram como insumo para
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seus usuários], cuja importância para o processo decisório é significativa. No
entanto, para que haja acesso e recuperação eficiente dessas informações, se faz
necessário identificar e caracterizar os tipos documentais desde a produção
documental, visto que essa atividade arquivística permitirá que os demais
procedimentos que compõem a gestão documental ocorram com eficiência e
eficácia. Entretanto, conforme já observado em pesquisa anterior realizada pela
pesquisadora no âmbito de iniciação científica “Processo decisório no contexto
empresarial e suas tipologias documentais”, as organizações desconhecem essa
necessidade por distintos fatores, e acabam não obtendo os resultados desejados
advindos da tomada de decisão.
Nessa perspectiva, a Arquivologia pode contribuir por meio de métodos e
técnicas aplicados à gestão documental, sobretudo no que tange à informação
orgânica gerada internamente nos ambientes organizacionais, pois esses métodos e
técnicas possuem atributos importantes que abrangem os conteúdos informacionais
como, por exemplo, a consistência, a pertinência, a confidencialidade, entre outros.
Esse tipo de informação é recorrentemente utilizado para a tomada de decisão,
portanto, contribui de forma efetiva para o processo decisório organizacional.
O processo decisório ocorre em diferentes níveis organizacionais e está
alinhado ao cumprimento da missão, visão, objetivos e metas estabelecidos pela
organização. Destacamos que os procedimentos arquivísticos voltados para a
gestão da informação arquivística podem resultar em vantagem competitiva frente
aos concorrentes, uma vez que não são todas as organizações que possuem a
percepção em relação à eficácia da informação orgânica para o processo decisório.
A partir deste pressuposto, os estudos realizados nesta pesquisa de mestrado
visaram à construção de conhecimento a respeito dos tipos documentais existentes
nesses ambientes organizacionais voltados ao processo decisório, enfocando os
fluxos de informação, uma vez que são essenciais para a realização de uma efetiva
análise tipológica, porquanto os estudos dos tipos documentais devem ser
realizados a partir do momento da produção documental e, posteriormente,
perpassando todas as fases seguintes do ciclo documental.
Dessa maneira, a elaboração de instrumentos arquivísticos como, por
exemplo, o Plano de Classificação (PC) e a Tabela de Temporalidade (TT), são
decorrentes do estudo inicial enfocando as tipologias documentais existentes, seus
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produtores, bem como suas finalidades, além dos fluxos que também resultam das
mesmas através da materialização de funções.
A partir da análise tipológica dos tipos documentais é possível identificar e
mapear a produção e tramitação dos documentos gerados em todas as fases do
ciclo: seleção, tramitação, eliminação ou guarda permanente, bem como o efetivo
acesso e recuperação de documentos/informações necessários à tomada de
decisão.
Com o desenvolvimento do presente estudo foi possível demonstrar para a
organização participante deste estudo a importância do gerenciamento dos tipos
documentais, como uma maneira de maximizar o uso/aplicação da informação
orgânica para a tomada de decisão. A partir do conhecimento gerado no âmbito da
pesquisa, foi possível observar que a gestão da informação orgânica possibilita uma
efetiva melhoria do processo decisório organizacional. Além disso, permitiu a
percepção dos fluxos de informações nesses ambientes, estabelecendo de maneira
sistematizada como as interações ocorrem e como a partir dessas interações
surgem os tipos documentais.
A pesquisa também contribui para as áreas de Ciência da Informação (CI) e
Arquivologia, bem como para a inteligência competitiva organizacional (ICO), uma
vez que se discutiu, no decorrer do trabalho, sobre os tipos documentais e os fluxos
de informação como elementos essenciais para a efetividade das decisões,
compreendendo-os e relacionando-os com o objetivo de demonstrar o impacto na
obtenção de diferenciais competitivos.
Justificamos a continuidade do estudo realizado no âmbito da iniciação
científica durante a graduação, que obteve apoio financeiro do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) de janeiro/2009 até agosto/2010
e, posteriormente, obteve o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo (FAPESP) de janeiro/2011 até dezembro/2011 que, por sua vez, resultou
em vários trabalhos publicados em eventos de iniciação científica, bem como em
eventos profissionais da área de Arquivologia, e cujos resultados indicaram a
necessidade de um maior aprofundamento teórico sobre aspectos relevantes que,
até aquele momento, ainda não tinham sido explorados. Além disso, contribui
também com a Linha de Pesquisa ‘Gestão, Mediação e Uso da Informação’ do
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Estadual
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Paulista (Unesp), câmpus de Marília, visto que discute temática importante para o
fortalecimento da referida Linha de Pesquisa.
Destacamos que esta pesquisa contraria algumas compreensões de
determinados autores do campo científico da Arquivologia, uma vez que defendem a
utilização da tipologia documental apenas no âmbito do arquivo permanente,
portanto, apenas no final do ciclo documental, diferentemente desta proposição que
a coloca como algo essencial desde a produção documental, além de buscar
compreender sua relação com os fluxos de informação, inovando também acerca
dessas reflexões.
O objetivo geral deste estudo consistiu em analisar a relação entre tipos
documentais e os fluxos de informação como subsídio para o processo decisório em
ambientes empresariais. Para alcançar o objetivo geral foram definidos alguns
objetivos específicos:
a) Identificar e caracterizar em termos terminológicos os conceitos referentes

à ‘tipologia documental’, ‘tipos documentais’ e ‘fluxos de informação’;
b) Analisar quais são os elementos que caracterizam a identificação dos tipos

documentais, imprescindíveis para a gestão documental em ambientes
empresariais;
c) Verificar de que maneira os fluxos de informação se relacionam e

contribuem na realização da análise tipológica;
d) Verificar a relação entre tipos documentais e fluxos de informação no

âmbito do processo decisório;
e) Propor um modelo que contemple os aspectos relativos à tipologia

documental e aos fluxos de informação como subsídio para o processo
decisório.
Este estudo é de natureza qualitativa, do tipo descritivo-exploratório, cujo
método aplicado consistiu em um Estudo de Caso. Para a triangulação metodológica
foram utilizados os seguintes instrumentos de coleta de dados: o questionário
estruturado com questões abertas e fechadas; a observação realizada na
organização foi baseada em um roteiro voltado aos tipos documentais existentes e
aos fluxos de informação; e a entrevista com os gestores selecionados que
participam do processo decisório da organização, ou seja, atuam no nível
estratégico da organização pesquisada.
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O universo de aplicação deste Estudo de Caso é a empresa Dori Alimentos
Ltda., estabelecida na Cidade de Marília, interior do Estado de São Paulo. Em
relação à tabulação, análise e interpretação dos dados obtidos, além de respaldar a
discussão teórica também possibilitou a elaboração de um modelo para a melhoria
do

processo

decisório,

no

que

tange

ao

cumprimento

das

funções,

responsabilidades e tarefas dos gestores tomadores de decisão da organização
pesquisada.
Diante do exposto para alcançar os objetivos propostos e construir o
referencial teórico a pesquisa foi estruturada da seguinte maneira:
A primeira seção, ‘Introdução’, apresenta de modo geral a temática abordada
na pesquisa expondo em síntese a importância das organizações reconhecerem o
valor estratégico da informação, por meio do conhecimento de seus fluxos
informacionais e identificação dos tipos documentais para auxiliar na gestão dos
documentos e, assim, possibilitar o acesso efetivo aos documentos e às informações
por parte de seus gestores. Esta Seção também apresenta a problemática, os
objetivos geral e específicos, a justificativa e os procedimentos metodológicos
adotados.
Na segunda Seção "Ambientes Empresariais” buscamos apresentar o que
são esses ambientes organizacionais e como eles se constituem, pois entre os
nichos de trabalho existentes para o profissional da informação este ainda tem muito
a ser explorado, porquanto pode contribuir de forma significativa para o processo
decisório, uma vez que o compreendemos como o elemento-chave para qualquer
organização. Assim, a presente Seção apresenta algumas considerações sobre os
profissionais da informação e como estes podem atuar nesse tipo de ambiente.
Na terceira Seção “Fluxos Informacionais” apresentamos uma discussão
teórica trazendo o fenômeno complexo que é a ‘informação’, perpassando
rapidamente pelo conhecimento para que se tornasse possível a compreensão de
como ocorre os fluxos em ambientes empresariais e, também, evidenciar a
importância do mapeamento dos fluxos informacionais. Além disso, se abordou os
conceitos de fluxos informais e fluxos formais, a gestão do conhecimento (GC) [que
gerencia os fluxos informais] e não é foco deste trabalho, a gestão da informação
(GI) [que gerencia os fluxos formais] e, por fim, a gestão documental (GD) que é
elemento chave para todas as ações do profissional da informação em ambientes
empresariais.
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A quarta Seção “Abordagem sobre Inteligência Competitiva” explicamos o
entendimento sobre inteligência competitiva, destacando-a como um dos fatoreschave para auxiliar as organizações a valorar as informações, ou seja, utilizá-las de
maneira estratégica para alcançar a competitividade organizacional. Assim, foram
discutidos os fatores que se relacionam com esse fenômeno, entre eles o próprio
ambiente,

as

pessoas,

as

necessidades

informacionais,

as

estratégias

organizacionais, a informação estratégica para a tomada de decisão e os tipos
documentais como insumo para o processo decisório.
A quinta Seção "Procedimentos Metodológicos" descrevemos como a
pesquisa foi desenvolvida, o método de pesquisa aplicado, o universo, os sujeitos de
pesquisa, os instrumentos de coleta de dados e os procedimentos de coleta e
análise dos dados em relação aos objetivos propostos nesta dissertação.
Na sexta Seção "Ambientes organizacionais e os aspectos referente aos tipos
documentais e fluxos de informações" foram descritos analiticamente os resultados
obtidos por meio da tabulação, análise e interpretação dos dados resultantes da
aplicação dos instrumentos de coleta (questionário, observação e entrevista), tanto
no que tange ao pré-teste quanto na aplicação posterior.
Na sétima e última Seção "Considerações Finais" explanamos sobre as
reflexões e o conhecimento construído durante o desenvolvimento da pesquisa,
evidenciando se os objetivos propostos foram atingidos, além disso, apresenta-se
também um modelo conceitual evidenciando o complexo ambiente organizacional,
destacando a relação existente entre o reconhecimento dos tipos documentais e os
fluxos de informação.
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2 AMBIENTES EMPRESARIAIS
O arquivista pode atuar em diversos nichos tanto no âmbito público quanto na
iniciativa privada. No entanto, “[...] tem atuado em mercados arquivísticos mais
tradicionais como, por exemplo, arquivos municipais, arquivos universitários,
arquivos cartorários, arquivos contábeis e arquivos pessoais” afirma Valentim (2012,
p.11). Nessa perspectiva, esse profissional [o arquivista] precisa compreender
claramente qual seria o quadro de competências necessário dentro de cada espaço
de possível atuação e buscar atingi-lo por meio do desenvolvimento de suas
habilidades e competências.
O arquivista pode atuar em espaços de trabalho existentes, mas
ainda pouco ocupados, como sistemas de qualidade, propriedade
industrial, arquivos jurídicos, arquivos hospitalares, arquivos
sindicais, arquivos de engenharia/arquitetura, entre outros. Além
disso, há um mercado de trabalho em expansão no qual o arquivista
pode e deve atuar, dentre eles pode-se citar: gestão documental
(GD) (atuando desde a produção até a guarda ou eliminação),
inteligência competitiva, gestão do conhecimento (GC), memória
organizacional, governança corporativa e, também, como
empreendedor (consultoria e assessoria) (VALENTIM, 2012, p.1112).

A Arquivologia contribui para os ambientes empresariais, uma vez que dispõe
de métodos e de técnicas que colaboram para gerir a informação produzida no
interior das organizações que, por sua vez, auxiliam os colaboradores a atingir os
objetivos da organização, bem como a tomar decisões.
Diante do fato de que os ambientes empresariais podem ser espaços
significativos

para

desenvolveremos

esse
uma

profissional
discussão

desempenhar

acerca

desses

suas

funções

ambientes,

para

é

que
assim

entendermos como estes funcionam e como se dá a tomada de decisão, pois sem
dúvida se constitui em um elemento-chave para qualquer organização.
Nos ambientes empresariais há uma característica que não pode deixar de
ser mencionada, qual seja, o fator ‘mudança’, ou seja, o ambiente empresarial
jamais pode ser considerado estático e os profissionais atuantes nesse contexto, por
meio das diversas funções que podem exercer, também não. Para contextualizar tal
fato Chiavenato (1996, p.19) explica: falarmos que “[...] vivemos em um mundo em
constante mudança é simplesmente dizer o óbvio”, ou seja, ficar estático perante
esse mundo em constante transformação significa efetivamente não evoluir ou ainda
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caminhar no sentido inverso. Segundo Chiavenato (1996, p.19), nos dias atuais “[...]
administrar uma empresa e administrar a mudança tendem a ser quase a mesma
coisa: como assegurar que a empresa ocupe o lugar certo para enfrentar os desafios
de hoje e de amanhã”. Ressaltamos que as reflexões deste autor sobre a dinâmica
dos ambientes empresariais referem-se ao ano de 1996, isto é, já se passaram
dezessete anos e a complexidade desses ambientes só aumentou devido às
questões tecnológicas, ao modo de se valorar os dados, a informação e o
conhecimento, a maneira de enxergar os clientes e os colaboradores, à
complexidade da cultura organizacional etc.
Nessa perspectiva, as organizações empresariais além de se constituírem em
ambientes de constantes mudanças e, portanto, dinâmicos, as pessoas que nele
atuam também necessitam ajustar-se à complexidade do referido ambiente.
Segundo Drucker (1981, p.12), uma empresa deve “[...] ser capaz de produzir mais –
ou produzir melhor – que os recursos que a compõem. Deve constituir uma entidade
genuína: maior – ou no mínimo diferente – que a soma das suas partes, cuja
produção é maior que a soma de todos os insumos”. Além disso, as empresas não
podem ser apenas uma reunião de recursos, é preciso que haja administração, em
que os “[...] únicos ‘recursos’ passíveis de ampliação são os recursos humanos.
Todos os outros estão submissos às leis da mecânica” (DRUCKER, 1981, p.12),
nesse sentido, investir em pessoas capacitadas para atuar em empresas certamente
se constituirá em um diferencial competitivo.
Além disso, a empresa deve exceder a “[...] soma de atividades isoladas, tais
como: vender, comprar, controlar, produzir, pagar e receber" afirma Pletsch (2003,
p.12). A mesma autora explica que é necessário relacionar as diversas funções com
o ambiente interno e externo da empresa, reunindo tais componentes, por meio da
estrutura organizacional. Uma boa definição refere-se a que as empresas consistem
em "[...] um sistema de partes estreitamente relacionadas, com fluidez dinâmica".
No presente trabalho, podemos entender por organização em sentido lato
toda a comunidade ou conjunto de indivíduos, cujos membros se estruturam e se
articulam para atingir determinados objetivos comuns em um determinado espaço
político-econômico. O paradigma organizacional costuma ser relacionado à
empresa, entretanto, na acepção de nossa definição, consideramos também
organizações outras comunidades de indivíduos, tais como um hospital, uma
organização não governamental (ONG), um centro educativo, um ministério, um
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centro de pesquisa, uma instituição política e, até, forçando um pouco a definição,
uma unidade familiar (PÉREZ-MONTORO GUTIÉRREZ, 2006, p.121).
Acreditamos que não é possível pensar em uma organização e não pensar
em pessoas, isso significa que esta é muito mais do que apenas instalações e
equipamentos, uma organização consiste no resultado das relações interpessoais
entre indivíduos da própria organização ou, ainda, com interlocutores externos.
Nessa perspectiva, a construção social denominada ‘organização’ “[...] é
produzido[a] pelas pessoas e o padrão de relações que elas estabelecem,
caracterizado por valores, crenças, motivações, expectativas e outros aspectos
inerentes à natureza humana. Assim, para compreendê-lo[a], precisamos entender
um pouco da natureza humana” afirmam Pagliuso, Cardoso e Spiege (2010, p.27).
Assim, inferimos que são as pessoas que dão sentido as organizações.
Evidenciamos que além de buscar lucro, uma organização com fins lucrativos
deve buscar aplicar seus recursos em atividades úteis. Assim, uma empresa deve
estar,
[...] organizada de maneira tal que é capaz de enfrentar a
concorrência, manter sua capacidade de trabalho e realizar lucro
suficiente para manter sua capacidade de trabalho e realizar lucro
suficiente para manter-se como unidade independente, rejeitando
condições indesejáveis; quando em outras palavras, pode encarar o
futuro confiantemente (NORCROSS, 1969, p.12).

As organizações são complexas e paradoxais, ou seja, são difíceis de gerir e
criam para os administradores milhares de desafios que necessitam ser superados.
Realizando uma sintética retrospectiva histórica acerca das organizações e
baseando-se nas distintas possibilidades organizacionais conforme Morgan (2002)
apresenta, abordaremos cada uma das visões expostas por este autor, contudo não
detalharemos cada uma delas, tendo em vista que elas serão explanadas apenas
para conhecimento dessas possibilidades, no que tange a compreender um mesmo
fenômeno. Evidenciamos primeiramente que a organização pode ser entendida
como uma ‘máquina’ e, se pensada assim, ela é racional, planejada e estruturada
para atingir determinados fins, essa compreensão tem como base a Revolução
Industrial, que aumentou significativamente a capacidade de produção, entretanto
não houve valorização dos seres humanos e, é por esse motivo, que as
organizações tem dificuldade de se adaptarem às mudanças do ambiente
(MORGAN, 2002, p.33). As máquinas contribuíram de maneira incontestável para o
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aumento da produtividade, no entanto, esse progresso trouxe um elevado preço
para a sociedade, por exemplo, a degradação do meio ambiente, o assalto do
racionalismo sobre o espírito humano, entre outros.
As organizações podem ser vistas também como organismos, pois os
organismos procuram adaptar-se e sobreviver em um ambiente de constante
mudança. Assim, estabelecendo essa metáfora é possível oferecer de uma maneira
mais eficiente um olhar para a estratégia e para o planejamento organizacional,
evidenciando que a perspectiva mecânica tão popular na administração é apenas
uma das possíveis abordagens (MORGAN, 2002, p.53). Além disso,
Encoraja-nos a ver que populações inteiras de organizações podem
surgir e desaparecer juntamente com as transformações dos nichos
e dos fluxos de recursos de que elas dependem e a entender que,
como na natureza, a evolução do mundo corporativo reflete a
"sobrevivência da adaptação", não apenas a sobrevivência do mais
adaptado (MORGAN, 2002, p.53).

A ideia de que as organizações podem ser semelhantes a organismos amplia
as relações organização-ambiente e eficácia organizacional, assim as metas,
estruturas e eficiência vão para um segundo plano no que tange a sobrevivência.
Essa compreensão visa a identificar e estudar as necessidades organizacionais que,
segundo Morgan (2002, p.54) enfocam:
As organizações como "sistemas abertos";
O processo de adaptação das organizações ao ambiente;
Os ciclos de vida organizacional;
Os fatores que influenciam a saúde e o desenvolvimento organizacional;
As diferentes espécies de organização; e
As relações entre essas espécies e sua ecologia.
Essas ideias impactaram no modo de se compreender os indivíduos nesses
contextos, evidenciando as necessidades sociais e psicológicas que deveriam ser
levadas em consideração, pois quando consideradas contribuem para uma melhor
atuação das pessoas nos ambientes empresariais, ou seja, com essa visão as
questões motivacionais tornam-se elementos estratégicos imprescindíveis para o
sucesso de uma organização, assim como também as relações entre os próprios
indivíduos.
A Teoria da Contingência se constitui como uma maneira de a organização se
adaptar ao meio ambiente. As principais ideias que a abordagem contingencial
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estabelecia como perspectiva dominante na análise organizacional moderna era
segundo Morgan (2002, p.65):
As organizações são sistemas abertos que precisam ser cuidadosamente
administrados para satisfazer o equilíbrio das necessidades internas e se
adaptar às circunstâncias ambientais;
Não existe uma melhor maneira de organizar. A maneira apropriada
depende do tipo de tarefa e do ambiente em questão;
A administração precisa preocupar-se, acima de tudo, em atingir
alinhamentos e ‘bons ajustamentos’;
Abordagens diferentes da administração podem ser necessárias para
realizar diferentes tarefas dentro de uma mesma organização;
Diferentes tipos ou ‘espécies’ de organização são necessários em
diferentes tipos de ambiente.
Para Chiavenato (2003, p.498) a palavra contingência significa algo incerto ou
eventual e,
[...] refere-se a uma proposição cuja verdade ou falsidade somente
pode ser conhecida pela experiência e pela evidência, e não pela
razão. A abordagem contingencial salienta que não se alcança a
eficácia organizacional seguindo um único e exclusivo modelo
organizacional, ou seja, não existe uma forma única e melhor para
organizar no sentido de se alcançar os objetivos variados das
organizações dentro de um ambiente também variado. Os estudos
recentes sobre as organizações complexas levaram a uma nova
perspectiva teórica: a estrutura da organização e seu funcionamento
são dependentes da sua interface com o ambiente externo.
Diferentes ambientes requerem diferentes desenhos organizacionais
para obter eficácia.

Questões que envolvem o comportamento organizacional são essenciais, pois
para modificar algo no contexto organizacional é necessário que efetivamente haja o
envolvimento dos sujeitos organizacionais, e cada situação é distinta da outra.
Outra abordagem apresentada por Morgan (2002, p.90) é a da aprendizagem
e auto-organização, ou seja, as organizações vistas como cérebros. Nessa
perspectiva, este autor enfoca:
A capacidade de aprender e o processo que, tanto pode atrofiar quanto
aumentar a inteligência organizacional;
A moderna pesquisa sobre o cérebro que pode ser traduzida em princípios
para criar organizações que aprendem;
Como a inteligência pode ser distribuída em uma empresa;
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Como o poder da informática pode ser usado para desenvolver modos
descentralizados de organização que são simultaneamente globais e
locais.
Tendo em vista que as organizações são constituídas de informações e que
agem tanto para a comunicação quanto para auxiliar as decisões, fazer uma
analogia com o cérebro não é nenhum exagero. Além disso, um fato relevante é que
as organizações precisam se comportar como organizações que aprendem
utilizando as informações do presente para subsidiar suas ações e planejar o futuro.
Nessa perspectiva, é fundamental prover habilidades cognitivas, intuitivas,
emocionais, entre outras, em seus gestores organizacionais.
Considera-se a organização uma espécie de minissociedade, porquanto ela é
responsável pela própria cultura resultante da sociedade em que está inserida.
Nesse sentido, percebemos seus próprios princípios, valores, crenças, ritos, mitos
etc., ou seja, a cultura organizacional deve ser trabalhada para que haja efetividade
na implementação de mudanças, isso significa que se os indivíduos não estiverem
abertos às mudanças elas não ocorrerão.
Para Morgan (2002, p.90) a cultura organizacional é essencial para as
organizações, e evidencia que:
Há importantes variações no que tange a cultura de uma nacionalidade
para outra;
Cada organização possui a sua própria cultura;
Os desdobramentos existentes em qualquer organização se constituem no
reflexo do que reside na mente dos sujeitos organizacionais;
Enquanto algumas culturas corporativas podem ser uniformes e fortes,
outras são fragmentadas pela presença de subculturas;
A organização se baseia em significados compartilhados que permitem
que os sujeitos organizacionais se comportem de modo organizado.
Nessa perspectiva, compreendida a influência que a cultura organizacional
possui no que tange aos comportamentos dos indivíduos, é possível realizar
mudanças organizacionais, ou seja, a primeira é determinante para o segundo.
Dessa maneira, os estudos da cultura organizacional são imprescindíveis para as
organizações.
De um modo geral, as atividades organizacionais estão intimamente
ligadas aos sistemas sociais, cultural, econômico. Os indivíduos
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também têm seus interesses e comprometimentos no ambiente
social. Tudo isso em um ambiente global com características do local
em que a organização está. As organizações de um modo geral são
recipientes de múltiplas culturas regionais ou nacionais. A cultura de
uma organização com estas características aponta para uma cultura
híbrida e sem fronteiras. Os sistemas de comunicação e tecnologia
de informação criam estruturas globais amplas. Todavia, cada
organização escolhe seu próprio caminho, de acordo com os seus
pressupostos, suas crenças, seus princípios e as suas normas de
conduta (RONCHI, 2012, p.20).

É possível inferir que as organizações recebem influencias da cultura de
várias maneiras, e algo que merece ser relevado é o fato de que os indivíduos além
de possuírem seus próprios valores e crenças, quando se inserem em uma
organização acabam incorporando e se inserindo naturalmente na cultura
organizacional que, por sua vez, é resultado da cultura de vários indivíduos desde os
seus fundadores. Assim, refletir acerca de a mudança de valores, crenças, ritos,
mitos etc., percebemos que são questões complexas, pois tais fatores estão, na
maioria das vezes, arraigados aos indivíduos de tal forma que a mudança consiste
em algo complicado de ser viabilizado.
Além disso, podemos enxergar as organizações e pensá-las como sistemas
políticos. Morgan (2002, p.90) destaca:
As organizações se alicerçam em processos políticos;
Existem diferentes estilos de ‘governo’ organizacional;
A organização torna-se politizada devido aos interesses divergentes de
sujeitos organizacionais e grupos organizacionais;
O conflito é uma propriedade natural existente em toda organização;
Há distintas fontes de poder e aprendemos como podem ser usadas em
favor ou contra nosso interesse.
Tendo em vista que a política parte do pressuposto em determinar uma
solução para as diversidades de interesses, ela deve ser sempre analisada no
âmbito organizacional levando-se em consideração os interesses, os conflitos e o
poder. É importante ressaltar que é absolutamente normal que as pessoas pensem
de formas diferentes, e esses conflitos gerados por pensamentos divergentes
necessitam ser solucionados de maneira saudável para todos os lados envolvidos,
pois assim os gestores organizacionais terão melhores condições para lidar com os
jogos de interesse.
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Explorando outra perspectiva, Morgan (2002, p.216) também compreende a
organização como prisões psíquicas, em que se dá o vínculo entre a organização, o
inconsciente e o comportamento. Destacamos que normalmente as teorias
tradicionais da Administração excluem reflexões acerca dessas possibilidades.
Nessa perspectiva, Morgan (2002, p.216) destaca:
As organizações sempre têm um significado inconsciente;
As forças psíquicas podem agir como dimensões ocultas da organização,
e podem encorajar ou bloquear a inovação;
As forças inconscientes podem fazer com que as pessoas resistam à
mudança organizacional;
Reconhecer o poder e significado do que, superficialmente, parece
irracional;
Reconhecer como podemos nos tornar prisioneiros de nossas maneiras de
pensar, e se quisermos como esse padrão pode ser mudado.
Assim, as organizações são criadas e sustentadas por processos conscientes
e inconscientes acompanhados da noção de que as pessoas tornam-se verdadeiras
prisioneiras de imagens, ideias, pensamentos e ações que esses processos criam.
Além disso, embora as organizações sejam realidades socialmente construídas,
essas construções assumiram existência e poder próprios e, isso, permite que haja
certo grau de controle sobre seus criadores (MORGAN, 2002, p.216). É importante
estudar as questões psíquicas, porque muitas vezes são elas que bloqueiam ou não
a inovação, e é vital que a organização tome decisões conscientemente, pois
atualmente não há como não pensar em inovação, esse fenômeno é essencial para
que os ambientes empresariais se mantenham firmes e estáveis em seus campos de
atuação.
Pensando as organizações como fluxos e transformações Morgan (2002,
p.250) evidencia:
Ganhamos novas perspectivas sobre a natureza fundamental da
mudança;
Observamos que forças sistêmicas profundas estão prendendo as
organizações ao status quo ou dirigindo sua transformação;
Adquirimos perspectivas novas e poderosas para a intervenção, usando
imagens de espirais, círculos e contradições para ajudar as organizações
a mudar de um modelo de operação para outro.
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Sob esse olhar, podemos observar uma ampliação de horizontes, isto é, por
meio de quatro perspectivas é possível chegar à efetiva mudança: a Teoria da
Autopoiese1, desenvolvida por Humberto Maturana e Francisco Varela (1980) e que
sugere que vemos e gerenciamos a mudança da mesma forma como vemos a nós
mesmos e nos relacionamos com o ambiente; a Teoria do Caos2 e da
Complexidade3 cujos principais autores são Lorenz (1963), Morin (1969/1970),
Prigogine e Stengers (1992), Waldrop (1992) e Capra (1996) e que surgem como um
paradigma adequado para lidar com desafios de um mundo confuso e cheio de
turbulências; e a Teoria da Causalidade Mútua4 cuja contribuição mais significativa é
de Magorah Maruyama (1963), que nos auxilia a entender os processos de mudança
como o feedback positivo e o negativo que, por sua vez, definem as diversas
relações existentes. E, por fim, a Teoria da Análise Dialética5 que consiste no
1

Teoria biológica dos chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela, enunciada em De maquinas y
seres vivos (1972), e divulgada a partir de Autopoiesis and Cognition (1980). Teoria com bastante
repercussão na epistemologia e nas áreas do saber humano. Principais influências: Ludwig
Wittgenstein, a Cibernética do Biological Computer Laboratory, o construtivismo biológico de Piaget
e as concepções biológicas, antropológicas e ecológicas de Gregory Bateson. Disponível em:
<http://www.edtl.com.pt/?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=829&Itemid=2>. Acesso em: 15
abr. 2014.
2
Edward Lorenz desenvolveu a tese básica de que “[...] situações iniciais ligeiramente diferentes
podem se desenvolver em situações consideravelmente diferentes”. Conhecido mundialmente como
o criador da Teoria do Caos, que estuda justamente os sistemas complexos em que pequenas
perturbações
podem
trazer
resultados
aparentemente
caóticos.
Disponível
em:
<http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI3471-15228,00EDWARD+NORTON+LORENZ+O+CRIADOR+DA+TEORIA+DO+CAOS+MAIO+ABRIL.html>.
Acesso em 15 abr. 2014.
3
Morin sistematizou (ao longo de mais de três décadas) em três, os princípios básicos da
complexidade, com o intuito de clarificar os elementos constituintes de uma visão complexa de
mundo. O primeiro é o “dialógico” que tem como ponto cardinal defender uma postura sempre
aproximadora entre os pontos de vista por vezes antagônicos. O segundo princípio é o da
“recursividade ou recursão organizacional”, este princípio vai muito além da simples noção de
feedback, não se restringindo a noção simplista de regulação, abraçando as noções de
autoprodução e auto-organização. O terceiro e ultimo princípio é o “hologramático”, que é usado
como metáfora para explicitar a capacidade aparentemente paradoxal que os sistemas têm de não
só as partes estarem no todo, mas também do todo estar simultaneamente nas partes, como as
células que fazem parte de um todo (organismo), mas mesmo assim trazem em seu interior as
informações
do
todo
(código
genético).
Disponível
em:
<http://www.ufrrj.br/leptrans/arquivos/marciorayol.pdf>. Acesso em 15 abr. 2014.
4
Magorah Maruyama (1963) focaliza o papel do feedback positivo e negativo no estudo da dinâmica
dos sistemas mostrando a importância de processos de feedback negativo, em que uma mudança
em uma variável inicia uma mudança na direção oposta para explicar a estabilidade de sistemas.
Esses conceitos são importantes para a explicação de mudanças em sistemas. Disponível em:
<http://nelci-aprendizageminovao.blogspot.com.br/2011_06_01_archive.html>. Acesso em 15 abr.
2014.
5
É uma concepção filosófica que evidencia que o ambiente, o organismo e fenômenos físicos tanto
modelam os animais e os seres humanos, sua sociedade e sua cultura quanto são modelados por
eles, ou seja, que a matéria está em uma relação dialética com o psicológico e social. Disponível
em: <http://marx21.com/2010/07/22/a-dialetica-de-hegel-e-a-dialetica-de-marx/>. Acesso em 15 abr.
2014.
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método marxista idealizado por Karl Marx (1818-1883), que evidencia como a
mudança de opostos alimenta a mudança social, e como as sociedades se
transformam até se autodestruírem pelas contradições internas que não são
contidas. Destacamos que essas perspectivas não são únicas e fechadas, ao
contrário, a partir delas é possível chegar a muitas outras ideias e perspectivas para
as organizações.
A última perspectiva voltada às organizações refere-se a pensá-las como
instrumento de dominação, essa compreensão nos possibilita exercitar a crítica de
alguns aspectos da administração através da história, conforme explica Morgan
(2002, p.301):
A construção das antigas pirâmides ou as atividades das empresas
modernas observar-se o processo de dominação que está por trás da
atividade organizada;
O vício de trabalhar em excesso, os acidentes e as doenças ocupacionais,
o stress social e mental passa a ser visto como o preço imposto a um
grupo de pessoas para atender aos interesses de outras;
O papel das empresas globais na exploração das pessoas e dos recursos
passa a ser visto como parte de um processo profundo de exploração.
Nessa perspectiva, é importante observar os exploradores e explorados a
partir da ética e do impacto social dessas discussões. Essa perspectiva desafia os
administradores

a

desenvolver

uma

compreensão

profunda

do

que

seja

responsabilidade organizacional, tanto em relação ao ambiente, quanto em relação
aos funcionários que nela atua, bem como a própria sociedade.
A partir dessa retrospectiva histórica, podemos levar em conta que mesmo
diante da evolução que tem sido constante em nossa sociedade, principalmente nas
organizações, evidenciamos que os ambientes empresariais apresentam aspectos
importantes cujos elementos possibilitam compreender as organizações de modos
distintas, assim entre esses elementos estão presentes, por exemplo, os indivíduos,
a cultura organizacional, o papel social de cada organização etc. Assim, quanto mais
se busca a eficiência, maior a complexidade inerente a essas organizações.
Para se estruturar uma organização é preciso ter “[...] o domínio sobre o
conjunto de fluxos (pessoas, informações, produtos etc.) e, da mesma forma, sobre
o direcionamento do conjunto ou sistema desses fluxos, adicionalmente, o gestor
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deve ser capaz de visualizar e estabelecer inter-relações entre as diferentes partes
da organização”, afirma Lima (2011, p.27).
Hebert Simon (1972, p.13) desenvolveu vários estudos relacionados ao
comportamento administrativo, apresentou evidências de que as decisões são
essenciais e caracterizam o cotidiano organizacional. Para este autor, a tomada de
decisão pode ser entendida como sinônimo de administração.
As organizações são compreendidas como um "[...] complexo sistema de
decisões [...] todas as pessoas na organização, em todas as áreas de atividades e
níveis hierárquicos e em todas as situações estão continuamente tomando decisões
relacionadas ou não com o seu trabalho" corrobora Chiavenato (2003, p.347). Diante
disso, a tomada de decisão consiste no cerne de uma organização, é nesse
ambiente que as decisões são tomadas a todo o momento, caracterizando-se por
enfrentar mais ou menos riscos ou apresentar maior ou menor importância. Nessa
perspectiva, o processo decisório é composto por decisões que consequentemente
serão a base para todas as ações e processos organizacionais.
Deduzimos que no mundo atual (real), particularmente no ambiente
empresarial, em um mercado globalizado cada vez mais competitivo,
buscamos tomar decisões mais rápidas, corretas e abrangentes. As
decisões, normalmente, buscarão minimizar perdas, maximizar
ganhos e criar uma situação em que comparativamente o decisor
julgue que houve elevação (houve ganho) entre o estado da natureza
em que se encontrava e o estado em que irá encontrar-se (irá advir)
após implementar a decisão (GOMES; GOMES; ALMEIDA, 2006,
p.4).

Partindo do pressuposto de que não é possível abordar os fenômenos
organizações sem mencionar o processo decisório, abordaremos na próxima
subseção as questões inerentes à tomada de decisão, cujas discussões são
imprescindíveis para este trabalho, porquanto se entende que para subsidiar as
decisões [que se confundem muitas vezes com a própria organização], também é
necessário compreender a importância das informações que subsidiam as decisões,
uma vez que propiciam maior qualidade e menor irracionalidade resultando em
benefícios concretos para as organizações.

2.1 Tomada de Decisão

A tomada de decisão ocorre quando se faz necessário escolher entre
diferentes alternativas ou simplesmente decidir frente a uma única possibilidade.
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Evidenciamos que ocorre a presença de uma ação ou de um impasse que, por sua
vez, necessita de uma decisão. Segundo Gomes, Gomes e Almeida (2006, p.1), a
palavra decisão “[...] é formada por ‘de’ (que em Latim significa parar, extrair,
interromper) que se antepõe à palavra ‘caedere’ (que significa cindir, cortar).
Analisada de forma simples, a palavra decisão significa ‘parar de cortar’ ou ‘deixar
fluir’ [...]”, ou seja, podemos perceber uma ação no referido termo e, isso reforça o
fato de que, no âmbito das decisões não existe nenhum tipo de passividade.
As funções administrativas básicas que foram evidenciadas pelos pais da
Administração – Frederick Taylor (1856-1915) e Henri Fayol (1841-1925) – que
consistem em planejar, organizar, dirigir e controlar, já trazia em sua essência o ato
da decisão, destacando essa forte relação entre decisão e administração.
O esforço para direcionar o mais acertadamente possível o processo
completo que abrange a decisão, garante menos problemas nos resultados que
podem ser obtidos e é o que todos aqueles que decidem por algo almejam.
Tomamos decisões a todo o momento, entretanto muitas vezes sequer nos
apercebemos disso, o processo acontece tão involuntariamente que parece ser algo
natural do ser humano, as decisões podem ser simples e com consequências triviais
ou complexas e inerentes de grande responsabilidade que, em alguns momentos,
pode até interferir no ‘sono de um indivíduo’ dependendo do grau de
responsabilidade por ela demandado.
Nesta dissertação trabalharemos as decisões no âmbito empresarial e, nesse
contexto, as decisões são geralmente de extrema importância, por isso mesmo,
quando tomadas sem levar em conta todos os fatores que as envolve, por exemplo,
a informação como subsídio para esse processo, os resultados podem não ser o
esperado acarretando consequentemente em sérios riscos para a organização.
De acordo com Torres Júnior e Moura (2011, p.4),
No sentido de alocar recursos, então, decidir seguramente significa
efetuar escolhas sobre alternativas que combinem recursos e
caminhos de ação a fim de atingir determinadas preferências e tendo
em vista expectativas de resultados associados a cada alternativa.
As preferências envolvem objetivos, necessidades, desejos, valores,
interesses e toda gama de utilitarismo objetivo ou subjetivo que
esteja ligado ao indivíduo ou a grupos nas organizações. A escolha é
inteligente ou racional porque pressupõe que o gestor assumirá a
alternativa que lhe trará, ou ao beneficiário, as melhores
consequências de acordo com suas preferências.
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Destacamos que mesmo o autor enfatizando que a escolha deve ocorrer de
forma inteligente e racional, é preciso ressaltar que essa racionalidade ocorre na
medida do possível. Uma decisão totalmente racional é algo irreal, pois nenhum ser
humano tem consciência total sobre seu conhecimento e percepções acerca da
realidade, o cérebro é uma máquina complexa e, ainda, desconhecida em muitos de
seus processos, e isso nos coloca suscetível a falhas. Sendo assim, é justamente
por essa razão que o gestor precisa estar o mais respaldado possível para que no
momento da escolha entre diversas alternativas, possa decidir por aquela que
melhor se ajuste ao contexto. Assim, como o decisor não tem acesso total às
informações e/ou recursos, conhecer todas as possibilidades existentes, bem como
a medida exata das consequências “[...] seja pela impossibilidade física e temporal,
seja pelo custo de um processo dessa natureza – torna-se comum optar por
soluções satisfatórias e razoáveis, muitas vezes fixando-se critérios minimamente
viáveis de desempenho”, isso é denominado de racionalidade limitada conforme
afirmam Torres Júnior e Moura (2011, p.15). No entanto, é importante mencionarmos
que isso não deve ser uma justificativa para que nunca se alcance o ótimo [as
pessoas pensam e dizem que o que elas fazem sempre está bom, até porque o
ótimo é inalcançável], ou seja, é necessário perceber essa racionalidade limitada
como sendo o próprio limite que o ser humano possui.
Choo (2006, p.41), apresenta algumas ideias de Simon6 destacando que este
teórico entende que o indivíduo é limitado devido a sua “[...] capacidade mental,
seus hábitos e reflexos, pela extensão do conhecimento e das informações que
possui e por valores e conceitos que podem divergir dos objetivos da organização”,
influindo efetivamente na racionalidade humana.
Existem algumas especificações para as decisões, pois podem ser simples ou
complexas, ou seja, podem ser de fácil ou de difícil decisão. Além disso, existem as
decisões específicas ou estratégicas em que a ação depende do que será decidido,
isto é, para se atingir um resultado é preciso traçar estratégias. As decisões também
6

Herbert Alexander Simon (1916-2001) começou a estudar o processo decisório em 1935, quando
ainda era estudante de graduação em Ciência Política na Universidade de Chicago. Verificou que a
simples decisão de distribuir recursos, ia muito além do que os manuais de economia ensinavam,
percebendo que as preferências e fidelidades do tomador de decisão, geralmente, pesavam mais do
que as considerações economicamente racionais. A partir desse estudo Simon viu o problema como
sendo uma questão de tomada de decisões humanas e de racionalidade limitada, e em 1945
publicou Comportamento Administrativo, um estudo dos processos decisórios nas organizações
administrativas. Disponível em: <http://www.historiadaadministracao.com.br/jl/gurus/193-herberalexander-simon>. Acesso em: 14 abr. 2014.
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podem variar desde imediata até de longo prazo, tudo depende da problemática a
ser solucionada, da responsabilidade e da função do tomador de decisão.
Em relação aos atores que fazem parte do processo decisório, Gomes,
Gomes e Almeida (2006, p.3) afirmam que,
[...] pode ser uma pessoa, um grupo, um comitê, uma companhia
etc.; tem de vislumbrar as consequências das decisões em um meio
ambiente mutável, e sujeito a condições que o decisor não pode
controlar, e com incertezas, imprecisão e/ou ambiguidade.

As decisões também podem ocorrer em grupo ou individualmente e os atores
participantes das decisões baseiam-se em informações de vários tipos que, por sua
vez, estão entre parâmetros qualitativos ou quantitativos.
Uma decisão consciente e que traga resultados positivos para a organização
não é medida apenas através dos resultados, uma boa decisão nada mais é do que
o resultado da qualidade de todo o processo, desde os indivíduos que necessitaram
de informações até quem as disseminou, bem como de que forma esse indivíduo
interpretou/mediou essas inúmeras informações, se houve algum tipo de interação
com outros agentes ou não e se finalmente chegou a uma decisão.
As decisões podem caracterizar-se como programadas ou não programadas,
em que as primeiras são aquelas que o decisor toma de forma rotineira, essas
decisões normalmente possibilitam que os resultados sejam já conhecidos e
esperados pelas organizações.
As decisões programadas se explicam mediante um conjunto de
regras e procedimentos pré-estabelecidos. Elas são tomadas em um
ambiente de certeza ou de baixa incerteza, em razão de quase todos
os resultados já serem conhecidos de antemão. Este tipo de decisão
pode ser facilmente delegada (FREITAS; KLADIS, 1995, p.8).

Por outro lado, as decisões não programadas, constituem-se das decisões
que são tomadas raramente e, por isso, são menos estruturadas que as decisões
programadas.
As decisões não-programadas, por sua vez, não têm regras para
seguir nem possuem um esquema específico para ser utilizado.
Podem ser conhecidas ou inéditas. Nas decisões não-programadas
conhecidas, o tomador de decisão já esteve envolvido em problema
igual ou parecido. Embora todas as variáveis não sejam conhecidas,
já existe uma certa experiência em situações semelhantes. Nas
decisões não-programadas inéditas, o tomador de decisão se vê
diante de uma situação completamente nova e não pode contar com
nenhuma regra pré-estabelecida para auxiliá-lo. Nas decisões nãoprogramadas dificilmente todas as variáveis estão disponíveis ou
existe muita dificuldade para que sejam reunidas e organizadas em
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tempo hábil, para que um modelo seja montado (FREITAS; KLADIS,
1995, p.9).

Explicando esses tipos de decisões e suas diferenças, Chiavenato (1999,
p.263) menciona que as decisões programadas são "[...] baseadas em dados
adequados, em dados repetitivos, são tomadas em condições estáticas e imutáveis,
sob

condições

de

previsibilidade,

baseadas

na

certeza

e

podem

ser

computacionais". Por outro lado, as decisões não programadas são "[...] baseadas
em dados inadequados, em dados únicos e novos, tomadas em condições
dinâmicas e mutáveis, sob condições de imprevisibilidade, baseadas na incerteza e
devem ser tomadas sob julgamento pessoal".
Existem alguns elementos que compõem uma decisão:
1. Tomador de decisão: é a pessoa que faz uma escolha ou opção
entre várias alternativas futuras de ação.
2. Objetivos: são os objetivos que o tomador de decisão pretende
alcançar com suas ações.
3. Preferências: são os critérios que o tomador de decisão usa para
fazer sua escolha.
4. Estratégia: é o curso de ação que o tomador de decisão escolhe
para atingir seus objetivos. O curso de ação é o caminho
escolhido e depende dos recursos de que pode dispor.
5. Situação: são os aspectos do ambiente que envolve o tomador de
decisão, alguns deles fora do seu controle, conhecimento ou
compreensão e que afetam sua escolha.
6. Resultado: é a consequência ou resultante de uma dada
estratégia (CHIAVENATO, 2003, p.348).

Desse modo, o decisor se encontra inserido numa situação de busca, em
que almeja alcançar objetivos, e cujas preferências pessoais influem nas estratégias
que propiciarão a ele chegar aos resultados finais. Nessa perspectiva, entre as
opções existentes o indivíduo precisa abandonar algumas alternativas que surgem
ao longo do processo (CHIAVENATO, 2003, p.348). O decisor é quem escolhe de
que maneira as ações alcançaram os objetivos, ou seja, define as estratégias,
compreendendo o ambiente em que está inserido e os resultados obtidos que, por
sua vez, serão proporcionais às ações a serem realizadas. No que tange aos quarto
e quinto elementos, o uso de informações se faz indispensável para auxiliar na
escolha da melhor decisão.
Para abastecer o processo decisório, a organização precisa coletar e
processar uma enorme variedade de informações para permitir a
escolha de alternativas, em situações que nunca revelam todas as
opções disponíveis, nem os possíveis resultados dessas alternativas.
A capacidade da organização de coletar e processar tais informações
para proporcionar às pessoas que decidem, no tempo hábil, as bases
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para que possam ser bem-sucedidas na escolha é limitada
(CHIAVENATO, 2003, p.351-352).

Choo (2006, p.302-303), destaca que as organizações requerem informações
capazes de reduzir incertezas de no mínimo três maneiras:
Primeiro, as informação é necessária para estruturar uma situação
de escolha. Limites são traçados para delimitar o espaço
problemático no qual as soluções serão buscadas, os participantes
serão solicitados e as influências serão exercidas. Em grande
medida, a estruturação de um problema determina os tipos e o
conteúdo das informações que serão necessárias para a tomada de
decisão. Em segundo lugar, a informação é necessária para definir
preferências e selecionar regras. Múltiplos interesses e objetivos são
esclarecidos, conciliados e expressos na forma de critério de
escolha. Regras são ativadas mediante a comparação entre
informações que descrevem situações conhecidas e reações
aprendidas. Em terceiro lugar, são necessárias informações sobre
alternativas viáveis e possíveis consequências.

De fato, quando os gestores necessitam, buscam e usam informações para
sanar as incertezas das maneiras supracitadas é necessário se atentar a algumas
considerações. Nessa perspectiva, Choo (2006, p.303) evidencia como ocorre esse
processo de necessidade, busca e uso da informação no processo decisório
(Quadro1).
Quadro 1: Necessidade, busca e uso da informação no processo decisório.
Tomada de
decisões

Necessidades
cognitivas

Reações
emocionais

Necessidades de
Informação
Determinar a estrutura
do problema
Esclarecer
preferências e
adequação da regra
Informações sobre
alternativas,
resultados,
preferências
Fases do processo
decisório: inteligência,
criação, escola,
revisão
Identificação e
desenvolvimento das
necessidades
Estresse devido à
complexidade, ao
risco, aos múltiplos
interesses e
aspirações
Fatores emocionais
na formulação do
problema

Busca da Informação

Uso da Informação

Guiada por princípios
heurísticos e hábitos
Busca motivada por
problemas
Critérios para uma
solução satisfatória

Limitações no
processamento da
informação
Estruturado por rotinas
e regras
Muitos problemas
competem por atenção

Múltiplas regras para
gerenciamento das
decisões
Alta velocidade na
tomada de decisões

Simplificações e
tendências cognitivas
Processamento
seletivo da informação

Modelo conflituoso de
tomada de decisões:
aderência ou mudança
não conflituosa.
Evitação defensiva,
hipervigilância,
vigilância

Pressão para aderir ao
pensamento do grupo
Excesso de
compromisso em
situações de
crescimento

39

Dimensões
situacionais

Decisões
programadas e não
programadas
Táticas para elaborar
problemas

Tipos de processos
decisórios:
esporádico, fluído e
reprimido
Estrutura, incentivos e
acesso à informação
Fonte: Choo – 2006 – p.303.

Regras para lidar com
a informação: regras
de percurso e regras
de filtragem
Absorção da incerteza

Percebemos por meio do Quadro 1 que a busca por informação é guiada por
“[...] hábitos e princípios que o indivíduo adquiriu em decorrência de treinamento,
educação

ou

experiência”.

Além

disso,

“[...]

as

organizações

criam

e

institucionalizam regras e rotinas para estruturar os comportamentos de busca e
escolha com base nos objetivos organizacionais” (CHOO, 2006, p.310). Assim, o
indivíduo efetivamente busca em conformidade com as funções e atividades que ele
desempenha, ou seja, a busca ocorre para satisfazer suas necessidades e influi no
processamento cognitivo provocando reações emocionais, bem como evidencia
como ocorre às dimensões situacionais.
Buscando apresentar uma orientação aos decisores, existem algumas
diretrizes que indicam o caminho a seguir. Para Gomes, Gomes e Almeida (2006,
p.16), é preciso que os tomadores de decisão:
Entendam o problema, incluindo contexto ou distintos contextos e cenários
possíveis;
Estabeleçam critérios de escolha segundo os objetivos do decisor ou da
organização;
Criem alternativas e estabeleçam influências entre as variáveis das
alternativas e dos objetivos;
Colete informações para estimar as consequências de cada alternativa e
para gerar outras alternativas;
Avalie as alternativas quanto a custo, resultados, riscos e outros objetivos
estabelecidos;
Escolha e implemente;
Acompanhe os resultados e se necessário volte à primeira etapa.
Para Freitas e Kladis (1995, p.7), as decisões ocorrem no âmbito de três
níveis administrativos:
Nível

estratégico

-

as

decisões

são

realizadas

por

meio

do

estabelecimento de estratégias para que a organização alcance os
objetivos e metas organizacionais. As decisões neste nível caracterizam-
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se por grande complexidade exigindo assim maior variedade de
informações que advém de outros níveis e inclusive informações externas
à organização. As decisões podem ser tanto programadas quanto não
programadas, pois mesmo que algumas estratégias se façam dentro dos
planejamentos os planos e atividades podem ser irregulares neste nível;
Nível Tático - normalmente as decisões são relacionadas com o controle
administrativo, sendo utilizadas para decidir sobre as operações de
controle e formulação de regras de decisão que serão aplicadas pelo
pessoal de operação e designação de recursos. Nesse nível as decisões
são menos complexas e são buscadas tanto no nível operacional e
estratégico como fora da instituição. As decisões nesse nível podem ser
programadas e não programadas;
Nível Operacional - ocorre à utilização eficaz e eficiente dos recursos para
executar as operações, isso significa que é por meio deste nível que as
ações

operacionais

serão

monitoradas

se

estão

sendo

bem

desenvolvidas. Além disso, as fontes para subsidiar estas decisões são
buscadas internamente. A maioria destas decisões são programadas e os
procedimentos que são seguidos normalmente são estáveis, também
gerando resultados imediatos.
Figura 1: Tipos de decisão por nível administrativo.

Fonte: Freitas e Kladis – 1995 – p.9.
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No nível operacional é possível observar que as decisões são programadas,
ou seja, há certo domínio das ações administrativas, porém nos níveis tático e
estratégico a complexidade aumenta, bem como a frequência, ou seja, o domínio
das ações administrativas diminui e o cenário de incertezas e risco aumenta.
A partir da perspectiva de Choo (2006, p.274-275) existem quatro modelos de
processo de tomada de decisão: racional, processual, político e anárquico. No intuito
de realizar uma comparação entre os modelos (Quadro 2), observamos o que cada
modelo ressalta, bem como quais são os autores que os embasam.
Quadro 2: Modelos de tomada de decisão.
Modelos

Autores

Abordagem

Modelo Racional

Simon, March
e Cyert

A tomada de decisões é um ato orientado para
objetivos e guiado por problemas, e o comportamento
de escolha, um comportamento regulado por normas e
rotinas, de modo que a organização possa agir de uma
maneira procedimental e intencionalmente racional.

Modelo Processual

Mintzberg,
Raisinghani e
Théorêt

Elucida as fases e os ciclos que dão estrutura a
atividades decisórias aparentemente complexas e
dinâmicas.

Allison

Vê a política como o mecanismo de decisão quando
diferentes jogadores ocupam diferentes posições e
exercem graus diferentes de influência, de altos e
baixos da política.

Cohen, March
e Olsen

As organizações são semelhantes à lata de lixo em
que os problemas e soluções são extraídos pelos
participantes, e as decisões resultam do encontro de
concorrentes independente de problemas, soluções,
participantes e situações de escolha.

Modelo Político

Modelo Anárquico

Fonte: Elaboração própria baseada em Choo – 2006 – p.275.

No ambiente organizacional quando se tem objetivos bem estruturados, esse
fator possibilita definir qual o método e o processo pelo qual as tarefas são
cumpridas para atingir os objetivos. Nessa perspectiva, em cada um desses
modelos observamos o eixo vertical ambiguidade/conflito sobre objetivos e incerteza
técnica, e no eixo horizontal ambiguidade/conflito sobre objetivos é baixa, “[...] a
decisão tende a tomar forma da solução de um problema, que é guiada por um
conjunto claro de objetivos e preferências” destaca Choo (2006, p.276).
Por outro lado, quando a ambiguidade/ conflito é alta, a oportunidade
e o contexto tornam-se contingências importantes, com fatores como
modelo oportuno, influência e esforço incluindo na escolha das ações
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ou decisões. No eixo vertical, quando a incerteza técnica é baixa, a
decisão tende a ser bem estruturada, guiada por regras e rotinas, e
envolvendo participantes e interesses bem definidos. Por outro lado,
quando a incerteza técnica é alta, a decisão tende a ser um processo
dinâmico, marcado por frequentes mudanças e interrupções
inesperadas.

Desse modo, essas ambiguidades/conflitos sobre objetivos e a incerteza
técnica em relação a cada modelo de tomada de decisão podem ser observados na
Figura 2.
Figura 2: Modelos de tomada de decisão:
ambiguidade/conflito sobre objetivos x incerteza técnica.

Fonte: Choo – 2006 – p.276.

Diante disso, os modelos racional e processual estão no nível de baixa
ambiguidade/conflito, ou seja, sobre os objetivos a decisão tende a tomar a forma de
solução de problema conforme exposto anteriormente. Os modelos político e
anárquico apresentam alta ambiguidade/conflito, ou seja, sobre os objetivos a
oportunidade e o contexto tornam-se contingências importantes. Sob a ótica da
incerteza técnica, os modelos racional e político possuem a incerteza técnica baixa
e, portanto, a decisão tende a ser bem estruturada, uma vez que é guiada por regras
e rotinas, envolvendo participantes e interesses bem definidos; e, por fim, o modelo
processual e anárquico, a incerteza técnica é alta, isto significa que a decisão tende
a ser um processo dinâmico marcado por frequentes mudanças e interrupções
inesperadas.
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Ressaltamos que todos os modelos utilizam recursos informacionais para
diminuir as ambiguidades e incertezas que uma decisão pode trazer. O modelo
racional e o modelo processual possuem características comuns na medida em que
se diferem apenas no fato de que o modelo processual permite que haja ajustes nas
decisões. O modelo político caracteriza-se por satisfazer os interesses dos
envolvidos e não propriamente para solucionar os problemas, e o modelo anárquico
configura-se por ser ambíguo e não possui regras e procedimentos préestabelecidos.
A competitividade tem se tornado cada vez mais um objeto de preocupação
para as organizações. Para desenvolver diferenciais competitivos é necessário
agilidade em todas as ações organizacionais, qualidade nos produtos e preços
acessíveis, assim os desafios das empresas são cada vez maiores, porquanto elas
precisam saber lidar com as demandas diversificadas e irregulares, assim sistemas
mais produtivos e eficientes devem fazer parte desses ambientes, possibilitando
uma produção maior com mais qualidade, utilizando menos quantidade de recursos
produtivos.

Além

disso,

as

empresas

devem

ser

capazes

de

monitorar

constantemente o ambiente empresarial para traçar novas diretrizes e estratégias de
negócios (CAMARGO JÚNIOR; FAÇANHA; YU, 2011, p.223).
Os sistemas de informações têm papel-chave na melhora da competitividade,
contribuindo expressivamente para o desenvolvimento das “[...] competências
essenciais à produção eficiente e de qualidade, visando ofertar aos mercados
produtos com qualidade, ergonomia, confiabilidade, além de possibilitar a renovação
de produtos ou serviços por meio da competência de inovar” afirmam Camargo
Júnior, Façanha e Yu (2011, p.223). Os sistemas de informação também podem
monitorar o sistema produtivo, efetivando as funções e os processos, como exemplo
podemos citar: compras, estocagem, produção, vendas etc.
Um sistema de informação basicamente contém dados com potencial para
serem transformados em informações e, por sua vez, resultar em subsídio para as
decisões organizacionais, entretanto, vale lembrar que essa ação sempre será
realizada por sujeitos organizacionais. Segundo Camargo Júnior, Façanha e Yu
(2011, p.224), os sistemas de informação podem ser classificados em:
a) Sistemas de Processamento de Transações (SPT): contem dados

relevantes e resultantes da interação entre a organização e o ambiente de
negócios e, também, entre os vários processos operacionais internos;
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b) Sistemas de Informação Gerenciais (SIG): se constituem de dados

obtidos a partir do SPT, com valor agregado por sujeitos organizacionais,
de modo que as informações são mais claras e sistematizadas para
acompanhar

as

rotinas

e

analisar

as

melhorias

nos

processos

desenvolvidos pelos gerentes;
c) Sistemas de Apoio à Decisão (SAD): apoiam os gerentes ou executivos

em tomadas de decisões estruturadas ou não estruturadas, em qualquer
área ou função gerencial;
d) Sistemas de Apoio aos Executivos (SAE): apoiam os executivos nas

análises do negócio, do mercado, do posicionamento da empresa e do
ambiente de negócios, integrando informações internas e externas à
organização, apresentando análises setoriais.
Esses sistemas armazenam e processam dados e informações, com a
participação ativa dos sujeitos organizacionais, buscando realmente auxiliar na
solução de problemas e, desse modo, apresentam ao tomador de decisão as
alternativas possíveis para subsidiar a tomada de decisão. Algumas das
funcionalidades desses sistemas são as pesquisas operacionais, programação
linear, simulação, análise estatística, programação dinâmica etc. Os sistemas de
apoio à decisão vão permear todos os níveis organizacionais, sendo assim, auxiliam
tanto o nível operacional, quanto o tático e o estratégico. O Quadro 3 evidencia a
relação de cada etapa do processo decisório com o SAD.
Quadro 3: Relação entre fases do processo decisório e o SAD.
Fases do Processo
Decisório

Contribuição dos SAD

Definição do problema

Processamento de dados e consolidação com SIG (relatórios
gerenciais) e SAD de processamento de dados como On-line
Analytical Processing (OLAP), data mining, internos e Enterprise
Resource Planning (ERP) ou não.

Busca de alternativas

Checklist em Banco de Soluções e Aprendizado, SAE, clippings,
SIG e SAD baseados em processamento e consolidação de
informações.

Definição de critérios e/ou
objetivos e coleta de
informações

SAE, clippings e análises de concorrência e mercado, SIG e SAD
baseados em processamento e consolidação de informações.

Modelagem do problema

SAD apropriados para análise e modelagem com ferramentas de
Pesquisa Operacional, Estatística, Decisão Multicritério, Realidade
Virtual, entre outras.
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Solução e aprendizado

SAD apropriados para análise e modelagem com ferramentas de
Pesquisa Operacional, Estatística, Decisão Multicritério, Realidade
Virtual, entre outras.

Fonte: Camargo Júnior, Façanha e Yu – 2011 – p.223.

No processo decisório o SAD auxilia o sujeito organizacional nas tomadas de
decisão, bem como pode influenciar desde o momento de detecção e identificação
do problema; a prospecção e busca de alternativas; a definição de critérios e
objetivos; até o levantamento e alimentação de informações e implementação que,
por sua vez, podem resultar em qualidade e eficiência decisorial.
Partindo do exposto, defendemos que no atual cenário em que se encontram
as organizações empresariais, buscar alcançar a competitividade é essencial e não
há a possibilidade de se chegar até ela sem que a organização compreenda a
importância do processo decisório para tal. Sendo assim, é imprescindível que as
organizações valorizem esse processo.
O decisor que embasa suas decisões com a maior quantidade de informação
possível, visando diminuir as incertezas e os riscos, que conhece o ambiente e os
sistemas disponíveis para auxiliar nesse caminho, pode contribuir efetivamente para
a organização.
A partir do conhecimento do que são os ambientes empresariais e como
funcionam suas decisões, entende-se que para as decisões serem realizadas da
maneira mais consciente possível é preciso a participação de um profissional da
informação nessas organizações, porquanto esse profissional certamente contribuirá
significativamente para esses ambientes. Diante disso, explanaremos a seguir como
o profissional da informação (arquivista e bibliotecário) pode atuar nos ambientes
empresariais.

2.2 Profissionais da Informação e a Atuação em Ambientes Empresariais

O profissional da informação (PI) é aquele que atua em diversos ambientes
organizacionais, realizando várias atividades informacionais que abrangem desde a
seleção de informações, seu tratamento, organização e gestão, até a disseminação
de informações que, por sua vez, podem se converter em matéria-prima para os
sujeitos organizacionais gerarem conhecimento. No caso das organizações
empresariais, transformar o conhecimento em capital, ou seja, benefício/lucro para a
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mesma é uma prática. Para Valentim (2004, p.163) o PI consiste naquele indivíduo
que "[...] recebeu formação específica para trabalhar com dados, informação e
conhecimento, bem como a sua mediação".
O termo ‘profissional da informação’ surge no final da Década de 1980 e início
da Década de 1990 quando ocorre uma nova ordem social voltada para a
globalização de mercados e a quebra de paradigmas, conforme afirma Guimarães
(1997, p.126).
Não há um consenso sobre quais profissões poderiam enquadrar-se no que
se define como a atuação do profissional da informação, inclusive há uma grande
discussão acerca dessa questão, afinal assim como há a complexidade imbricada à
informação e ao conhecimento (fenômenos que são trabalhados no decorrer deste
trabalho e que são relacionados aos profissionais da informação), também há a
complexidade imbricada ao PI. No entanto, Müeller (2004, p.43) explica que no
Brasil, "[...] bibliotecários, arquivistas e os mestres e doutores em Ciência da
Informação formam o núcleo desse grupo", e concordando com esta afirmação
abordaremos neste trabalho o PI como sendo os profissionais citados por esta
autora.
Atualmente, à medida que a informação e o conhecimento são valorados, os
PI também devem ser, e é importante percebê-los como essenciais não apenas nos
arquivos e nas bibliotecas que são seus espaços tradicionais, mas também atuando
na gestão da informação e do conhecimento, na inteligência competitiva, nos
sistemas de informação (esses sistemas de informação seria a integração entre os
recursos materiais e intelectuais em conjunto com os métodos, a fim de disponibilizar
as informações da maneira mais eficiente possível aos usuários e isso podendo
ocorrer tanto no arquivo corrente como no arquivo permanente), enfim, nos diversos
ambientes de uma empresa.
Segundo Ferreira (2003, p.42) existe a necessidade de inserção dos
profissionais da informação vindos da Ciência da Informação no mercado, uma vez
que sua formação acadêmica propicia que atuem no desenvolvimento, na
implantação e na operação de dispositivos para "[...] filtrar, analisar, sintetizar e
disseminar essa avalanche de informações".
Na era da informação, os profissionais da informação são essenciais
ao efetivo funcionamento das organizações do conhecimento.
Ressaltando mais uma vez que, estes profissionais, ao atender
prontamente às necessidades de informações críticas, possibilitam
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que a informação atue como uma vantagem competitiva para essas
organizações (FERREIRA, 2003, p.45).

Destaca-se que não estamos mais apenas inseridos na Era da Informação,
atualmente estamos na Era do Conhecimento ou na Era da Complexidade, assim, o
profissional da informação além de atuar voltado à informação também precisa estar
preparado para atuar com o conhecimento, com as tecnologias de informação e
comunicação, com os padrões de qualidade aplicados aos ambientes empresariais,
enfim,

precisa

ser

um

profissional

disposto

a

se

atualizar

e

capacitar

constantemente, reflexivo e proativo. Nessa perspectiva, o PI medeia à informação e
apoia os sujeitos organizacionais na busca de informação, por meio da gestão da
informação e da gestão documental, bem como proporciona subsídios para que
esses sujeitos construam conhecimento e tomem decisões mais precisas, por meio
da gestão do conhecimento.
Ressalta-se ainda que perfis e habilidades, tais como domínio de
ferramentas de informática, fluência em línguas estrangeiras,
criatividade, capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares,
dinamismo, ética e investimento em educação continuada são
essenciais a todos os profissionais de qualquer área do
conhecimento. Porém, tornam-se imprescindíveis aos profissionais
da informação, pois a informação, seu objeto de trabalho, é complexa
e mutável, principalmente porque depende das necessidades dos
indivíduos e das organizações em determinado contexto (NASSIF;
SANTOS, 2009, p.24).

O PI necessita combinar as suas competências e habilidades adquiridas
durante o curso de graduação, de modo a conquistar espaços de trabalho nas
empresas e evidenciar as inúmeras maneiras que pode contribuir e colaborar para a
melhoria da eficiência organizacional.
Belluzzo (2011, p.65) baseada em uma pesquisa desenvolvida em Portugal –
e relatada pelo Observatório da Profissão de Informação e Documentação (2006) –,
destaca como competências válidas para o desempenho dos PI as seguintes
atividades: "[...] conhecimento das TIC, formação e ações pedagógicas, gestão de
conteúdos e do conhecimento, compreensão do meio profissional, gestão global da
informação, relacionamento com os clientes/usuários, identificação e validação das
fontes de informação e pesquisa de informação, dentre outras".
Diante disso, abordaremos de maneira breve como o arquivista e o
bibliotecário podem contribuir para a efetividade dos ambientes empresariais em
cada uma de suas especificidades.
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2.2.1 Atuação do Profissional Arquivista em Ambientes Empresariais

Nos ambientes empresariais, o profissional arquivista, além de atuar no setor
de arquivo, cuja atuação é direcionada aos fazeres arquivísticos relacionados aos
arquivos permanentes, pode também atuar realizando a gestão da informação e a
gestão documental [que será detalhada em seção posterior], cujas atividades
contribuem significativamente para a organização, proporcionando que a empresa
possua as informações que ela gera, organizadas, tratadas e disseminadas de
maneira estratégica aos sujeitos organizacionais que, por sua vez, geram
diferenciais competitivos para a empresa.
Além disso, o arquivista pode desenvolver ferramentas que facilitem ao sujeito
organizacional o fácil acesso às informações, através do processamento técnico e
da gestão realizados, cujos instrumentos propiciam a realização de pesquisas de
modo eficiente. Segundo Bellotto (2004, p.299),
O arquivista hoje não pode esquecer que vive e atua
profissionalmente na chamada "era da informação", na qual, as
tecnologias da informação e da comunicação têm presença
marcante. Os novos suportes documentais, com os quais terá de
lidar, exigem conhecimento, competência, métodos e meios de
produção, utilização e conservação física especiais. São fatores
novos sobre os quais os arquivistas passam agora a serem
instruídos e treinados, não obstante correrem o risco de, em virtude
do vertiginoso crescimento das possibilidades da eletrônica nas
áreas documentais, nunca conseguirem abarcar a plenitude destes
conhecimentos tão mutantes e dependentes de equipamentos tão
rapidamente tornados obsoletos.

A sociedade contemporânea imersa na complexidade, conforme mencionado
anteriormente, traz ao arquivista novos desafios para atuar com novos suportes,
novas mídias e com informações de diferentes tipos que, por sua vez, precisam ser
disponibilizadas com efetividade para aqueles que dela necessitam. Além disso, no
ambiente empresarial, também existe a preocupação com as ‘informações nas
nuvens’, ou seja, principalmente no que tange às questões de segurança e
espionagem industrial, portanto, a gestão da informação e a gestão documental no
contexto empresarial impõem novos desafios para esse profissional.
Nessa perspectiva, o arquivista deve ter algumas características que,
segundo Tarapanoff, Suaiden e Oliveira (2002, p.113) são:
[...] visionário, estrategista e esclarecedor. Ter a visão geral da
organização e de suas necessidades e ser facilitador da captação e
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uso produtivo dos recursos de informação e de conhecimento
necessários às atividades organizacionais, tendo em vista o seu
posicionamento estratégico.

No entanto, evidenciamos através de leituras e observações que, ainda, não
há uma efetiva atuação do arquivista em organizações empresariais, ou seja, o
arquivista possui inúmeros desafios, pois há a necessidade de conquistar esse
espaço de trabalho, bem como explore as competências e habilidades adquiridas
durante a formação, visando coloca-las em prática para mostrar a esse nicho de
trabalho quais as contribuições reais para as empresas.
Acreditamos que o arquivista é um profissional importante para as
organizações, porquanto pode contribuir de diversas maneiras para esses
ambientes, uma vez que é capacitado para tratar, organizar e gerenciar as
informações e os documentos, bem como pode contribuir para a gestão do
conhecimento gerado na organização, visando à tomada de decisão e a elaboração
de diferenciais competitivos, ou seja, este profissional não vai apenas cuidar do
arquivo permanente, mas auxiliar a própria administração através de seu
conhecimento sobre as necessidades informacionais dos gestores, os fluxos de
informações e a geração do conhecimento, ou seja, haverá efetivamente uma
contribuição significativa para a organização e para seus profissionais, já que as
organizações visam criar diferenciais competitivos e buscam um maior campo de
atuação.

2.2.2 Atuação do Profissional Bibliotecário em Ambientes Empresariais

Ao contrário da profissão de arquivista, de acordo com as leituras realizadas,
foi possível encontrar vários textos que discutem a função e importância dos
bibliotecários nas empresas. Percebemos uma maior consolidação dessa profissão
e um melhor aproveitamento das possibilidades de trabalho para o bibliotecário no
contexto empresarial.
Antigamente os bibliotecários eram vistos apenas como profissionais que
atuavam "[...] restritos aos limites físicos de uma biblioteca e de uma coleção", afirma
Guimarães (1997, p.126). Este mesmo autor continua sua explanação afirmando
que o "[...] uso difundido da tecnologia a serviço da informação transpõe barreiras
físicas e institucionais", influenciando qualquer profissional que atue com informação
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e conhecimento. Os bibliotecários devem estar atentos a algumas considerações no
tocante a sua atuação no ambiente empresarial,
Eles precisam buscar envolvimentos nas organizações que vão além
de papéis tradicionais de biblioteca, ter impacto nas organizações
com estratégias e operações. Eles têm que ter um desejo para
entender como a organização trabalha com estratégias e prioridades
fundamentais as pessoas, o que são e o que eles fazem, como fluxos
de conhecimento. Eles precisam cultivar uma atitude empresarial
profissional e comportamento que se ajustam a organização. É
importante ser bem atualizado com novos livros empresariais,
tendências de administração, e o que está entrando na indústria ou
organização. Eles estão interessados em pessoas. Eles são bons em
reunir as pessoas em um tipo de papel de intermediário, enquanto
agindo como ‘os coordenadores de conhecimento’. Eles geram
confiança. Eles se esforçam muito, compartilham antes de adquirir.
Bibliotecários são inteligentes. Eles têm uma gama extensiva de
interesses. Outra força é que eles são fortes trabalhadores em redes.
Eles investem muito para manter grupos e andamento de projetos.
Você poderia os chamar de ‘conselheiros’ de conhecimento
(PRUSAK, 1999, tradução nossa).

Nessa perspectiva, observamos que são inúmeras as contribuições desse
profissional para as empresas, e como explanado na subseção sobre os arquivistas,
os bibliotecários podem ser denominados de “conselheiros de conhecimento”. Sendo
assim, possuem grande afinidade com os fenômenos complexos, quais sejam, a
informação e o conhecimento, porquanto fazem a diferença quando são utilizados
estrategicamente pelas organizações empresariais.
Além disso, o bibliotecário pode trabalhar também com a cultura e com o
comportamento

informacional

nesses

ambientes,

com

a

prospecção

e

o

monitoramento informacional, bem como com a aprendizagem organizacional,
ressaltando a importância das TIC para qualquer profissão que atue com informação
e conhecimento.
Segundo Damasio e Longo (2002, p.2) os bibliotecários e os profissionais da
informação necessitam ter competências e habilidades específicas para atuar nesse
tipo de organização, entre elas destacam-se o gerenciamento da informação e do
conhecimento. Esses profissionais da informação devem estar "[...] aptos a
administrar a informação gerada em seu ambiente de atuação, devido ao seu grande
fluxo, típico de qualquer organização”. Sendo assim, diante das competências e
habilidades dos bibliotecários também acreditamos que podem contribuir para esse
nicho de trabalho tornando-se inclusive profissionais essenciais para esses
ambientes.
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Na próxima seção veremos como são estabelecidos os fluxos informacionais,
mais especificamente em ambientes empresariais.
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3 FLUXOS DE INFORMAÇÃO
Os fluxos informacionais ocorrem em todos os momentos em que há a
comunicação e o compartilhamento de informação, e são essenciais para qualquer
ambiente informacional. No contexto organizacional além de estarem presentes, se
faz indispensável mapeá-los e compreendê-los, pois o que possibilita à empresa a
obtenção de vantagem competitiva frente à concorrência consiste no diferencial
dado ao tratamento e uso das informações e do conhecimento.
Para Castells (2001, p.501) nossa sociedade é construída em torno de fluxos,
por exemplo, os fluxos de capital, fluxos de informação, fluxos de tecnologia, fluxos
de interação organizacional, fluxos de imagens, sons e símbolos, assim,
representam muito mais que um elemento da organização social, uma vez que "[...]
são a expressão dos processos que dominam nossa vida econômica, política e
simbólica". Diante disso, o autor ainda compreende fluxos por “[...] sequências
intencionais, repetitivas e programáveis de intercâmbio e interação entre posições
fisicamente desarticuladas, mantidas por atores sociais nas estruturas econômica,
política e simbólica da sociedade” (CASTELLS, 2001, p.501).
Buscando compreender o que são os fluxos informacionais, apresentamos o
Quadro 4 no qual consta a evolução das definições sobre fluxos de informação,
destacando suas diferenças e semelhanças.
Quadro 4: Evolução das definições de fluxos de informação.
Autor / Ano
Kremer (1980)
Lesca e Almeida
(1994)
Barreto (1998)
Gates (1999)
Davenport
(2000)
Moresi (2000)
Jamil (2001)
Forza e

Definição
É um termo utilizado para descrever a dinâmica do processo pelo qual a
informação é disseminada, procurada e obtida.
Compõem a visão global da informação na empresa, ou seja, da informação
coletada externamente, da informação produzida pela empresa, e da
informação destinada ao mercado.
É uma sucessão de eventos, de um processo de mediação entre a geração da
informação por uma fonte emissora e a aceitação da informação pela entidade
receptora.
É a força vital da empresa, porque permite obter o máximo do pessoal e
aprender com os clientes.
Um processo de gerenciamento de informação distribuído em quatro passos:
determinação das exigências, obtenção, distribuição e utilização.
É um processo de agregação de valor em uma organização, no qual a cadeia
de valor está relacionada aos sistemas de informação por ser o suporte para a
produção e transferência da informação.
São processos pelos quais ocorre a transmissão de dados ou conjuntos de
dados através de unidades administrativas, organizações e profissionais.
Podem ser classificados como fluxo vertical de informação (aqueles que
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Salvador (2001)

Choo (2003)

Le Coadic
(2004)

Beal (2004)

Hibberd e Evatt
(2004)

Valentim (2006)
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estabelecem comunicações tanto ascendentes quanto descendentes),
horizontal (fluxo que cruza as linhas hierárquicas da organização) e externo
(comunicações que se estabelecem com conexões fora da organização, como
clientes e fornecedores).
Pode ser visto como um processo de administração da informação, a partir de
seis etapas correlatas que são identificação das necessidades de informação,
aquisição da informação, organização e armazenamento da informação,
desenvolvimento de produtos e serviços de informação, distribuição da
informação e uso da informação. Ocorrem nos 3 modos (arenas) de uso da
informação: criação de significado, construção do conhecimento e tomada de
decisões.
É um processo de transferência da informação de um emissor para um receptor
e consiste na circulação de informações por unidade de tempo.
Consiste na atividade de identificação de necessidades e requisitos de
informação, os quais agem como processo acionador do processo, que pode
estabelecer
um
ciclo
contínuo
de
coleta,
tratamento,
distribuição/armazenamento e uso para alimentar os processos decisórios e/ ou
operacionais da organização, e leva também a oferta de informações para o
ambiente externo.
O mapeamento dos fluxos de informação consiste em analisar a forma na qual a
informação é transferida de um ponto a outro na organização, esta atividade
apoia o entendimento de como e por quem a informação é utilizada, enfocando
os serviços de informação e identificando os clientes-chave desses serviços.
[...] o primeiro está ligado ao próprio organograma (estrutura formal), ao qual se
denomina fluxos formais, isto é, são as inter-relações entre as diferentes
unidades de trabalho/centros de custo como diretorias, gerências, divisões,
departamentos, setores, seções etc.; o segundo está relacionado às pessoas
que atuam no ambiente corporativo (estrutura informal), ao qual se denomina
fluxos informais, isto é, são as relações entre pessoas das diferentes unidades
de trabalho/centros de custo [...] Outro aspecto importante sobre os fluxos
formais e informais diz respeito à abrangência, pois ocorrem tanto no ambiente
interno quanto no ambiente externo à organização. Portanto, as ações
integradas desenvolvidas com vistas ao gerenciamento dos fluxos precisam ser
realizadas nos dois ambientes.
O fluxo da informação é uma sequência de eventos que transita de um ponto de
partida a outro de chegada, ou seja, tem uma fonte de emissão e outra de
recepção. O ponto de partida é a fonte emissora, que dinamizada por uma
objetivação provoca um fluxo no tempo-espaço (trânsito), chegando ao
ambiente de objetivação onde se opera o processamento pela interação
dialética entre a informação, a inteligência e a comunicação. Obtêm-se, então,
os resultados desejados, promovendo-se a disseminação.
Refere-se ao seguimento, sequência, sucessão de eventos dinamicamente
produzidos, que determinam o encadeamento ou a vicissitude dos
acontecimentos relacionados com as práticas da informação.
Deve ser encarado não de forma hierarquizada, mas como um processo de mão
dupla que tem começo, meio, mas não pode ter fim.
O fluxo formal conta com o auxílio de sistemas de informação, podendo ou não
existir a participação das tecnologias de informação e comunicação. O fluxo
informal acontece por meio das relações sociais, contando com o auxílio do
processo de comunicação, o qual pode ocorrer pessoalmente ou não.
É processo utilizado para traçar diagnósticos de necessidade de informação e
conhecimentos nas organizações, onde a disseminação da informação é uma
forma contínua de divulgação e regulação das informações, cujo mapeamento
do fluxo é um fator facilitador para se estudar o compartilhamento do
conhecimento.
Pode-se descrever um fluxo informacional como sendo um canal – tangível ou
intangível, formal ou informal, permanente ou esporádico, constante ou
intermitente –, constituído pela circulação de informações que fluem de uma
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determinada origem, geralmente um suporte/indivíduo, em sentido a um destino
de armazenamento/ processamento, podendo ocorrer à reversão desse fluxo
até que os objetivos inicialmente estabelecidos sejam atingidos.
Compreende o fenômeno da informação entre seres humanos, em que
convergem uma fonte geradora ou um emissor de informação, um canal de
transferência e um destinatário ou receptor de uma mensagem com um
significado.
Fonte: Inomata – 2012 – p.47-49.

Percebemos que o significado de fluxo muda na mesma medida em que
também ocorre a mudança no contexto da informação. Diante dos conceitos
apresentados, observamos que todos os autores compreendem que ‘fluxo’ refere-se
a uma dinâmica que envolve a ação de envio e de recepção de informação, ou seja,
há um ponto de partida e um ponto de chegada.
É possível perceber também que a geração de documentos pode ser
considerada como um dos resultados advindos desses fluxos informacionais, pois
materializam num determinado suporte/mídia a função designada para os indivíduos
que atuam nas mais diversas organizações.
A partir da gestão de documentos [que será detalhada em seção posterior], os
documentos passam a ter os fluxos de informação mais bem gerenciáveis que, por
sua vez, elucidam como se dá o trâmite documental entre as mais diversas áreas da
organização. Diante disso, entendemos que os fluxos de documentos são oriundos
da gestão documental que, por sua vez, se faz necessária para que haja os fluxos
de informação. Nessa perspectiva, é importante mencionar, que não há uma
hierarquia entre eles, entretanto funcionam juntos, ou seja, é preciso identificar os
fluxos de documentos, para posteriormente identificar os fluxos informacionais. Nos
fluxos documentais os documentos percorrem um caminho para a efetivação de uma
atividade e/ou tarefa, e existem ferramentas específicas que auxiliam as empresas
no gerenciamento desse tipo de fluxo.
Segundo Valentim (2010, p.13),
Os fluxos de informação ou fluxos informacionais se constituem em
elemento fundamental dos ambientes informacionais, de tal forma
que não há ambiente informacional sem haver fluxos de informação e
vice-versa. Os fluxos informacionais são reflexos naturais dos
ambientes ao qual pertencem, tanto em relação ao conteúdo quanto
em relação à forma.

É importante entender que nas organizações existem recursos tangíveis como
os materiais, as máquinas, o capital; e também existem os intangíveis como a
informação e o conhecimento. Desse modo, uma organização se torna mais
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competitiva na medida em que aproveita tanto os recursos tangíveis quanto os
intangíveis. É nesse sentido que os fluxos informacionais podem auxiliar [uma vez
identificados e gerenciados] o profissional da informação no contexto organizacional,
no que tange ao mapeamento do caminho que as informações percorrem, bem
como pela análise de falhas ou erros durante o percurso, enfim, na articulação entre
o que é intangível transformando-o em recursos tangíveis, ou seja, auxiliando a
recuperação da informação de maneira eficiente e eficaz. O fluxo de informação é
“[...] importante como um quadro para analisar como a informação se move dentro
da organização e para a compreensão das verdadeiras necessidades dos clientes"
afirmam Hibberd e Evatt (2004, p.58, tradução nossa).
Villardefrancos (2002) destaca que são poucas as organizações que
reconhecem a importância e a necessidade de meios para a identificação dos fluxos
de informação antes de qualquer ação, como, por exemplo, a gestão da informação.
Diante disso, esta autora propõe que "[…] fundamentalmente la utilizacíon de la
identificación de los flujos de información como primer paso en un proceso de
gestión de información" (VILLARDEFRANCOS, 2002, p.10), ou seja, antes mesmo
da gestão da informação é necessário conhecer os fluxos informacionais existentes
na organização.
Além disso, a mesma autora baseada em Itami expõe que existem três tipos
básicos de fluxos informacionais em qualquer organização: informação ambiental,
informação interna e informação corporativa. A informação ambiental consiste na
entrada de informação a partir do ambiente, a informação interna consiste na
circulação da informação dentro da organização e a informação corporativa é a
saída de informação a partir da organização (ITAMI apud VILLARDEFRANCOS,
2002, p.10-11). Quanto melhor a organização trabalhar os três tipos de fluxos, maior
e mais forte serão os recursos intangíveis que podem se transformar em diferenciais
competitivos para as organizações.
Para tanto, os gestores precisam encontrar a informação relevante,
compartilhá-la e usá-la na execução de suas atividades diárias, através da
identificação, entendimento e apreciação de como a informação flui na organização
(VILLARDEFRANCOS, 2002, p.11). Nessa perspectiva, será necessário promover
uma série de mudanças culturais na organização, porquanto determinados valores e
crenças podem estar fortemente arraigadas no modelo mental dos gestores, ou seja,
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é necessário realizar uma série de mudanças que vão influenciar e modificar a
cultura organizacional7:
La información es poder;
Esta información es confidencial;
Tiene usted autorización para ver este informe?;
Está prohibido accesar a internet o descargar de internet ciertos
tipos de archivos en horas de oficina;
El correo electrónico solamente puede utilizarse para asuntos de
trabajo;
Póngalo en la intranet, pero protéjalo con un password para que
solamente mi gente y yo podamos accesarlo;
Y otras que todos hemos escuchado (VILLARDEFRANCOS,
2002, p.11).

Dessa maneira, para realizar um estudo dos fluxos informacionais em
qualquer organização é necessário segundo Villardefrancos (2002, p.12) subdividir o
sistema em subsistemas e estudar cada um separadamente de forma a conhecer
como flui a informação dentro de cada um deles e entre cada subsistema e,
posteriormente, o sistema geral com o ambiente. Assim, é preciso considerar três
aspectos dos fluxos informacionais: 1) como flui a informação dentro de cada área;
2) como flui a informação entre os diferentes subsistemas da área; e 3) como flui a
informação entre a área e o ambiente.
A identificação dos fluxos informacionais de uma organização pode ser
realizada através da técnica do "Diagrama de Flujos de Datos (DFD)", cujos
fundamentos para Villardefrancos (2002, p.13) se refere a:
Representar gráficamente los límites de la organización en
estúdio.
Mostrar el movimiento de los datos y la transformación de los
mismos a través del sistema.
Diferenciar las restricciones físicas, de las lógicas.
Para conseguir estos objetivos el resultado del análisis debe
ser:
- Gráfico;
- Lógico, nunca referido a entornos físicos;
- Preciso y breve;
- Comprensible;
- Debidamente particionado;
- Bien documentado;
- Nunca redundante;
7

Cultura organizacional é o padrão de premissas básicas que um determinado grupo inventou,
descobriu ou desenvolveu no processo de aprender a resolver seus problemas de adaptação
externa e de integração interna e que funcionaram suficientemente bem a ponto de ser considerada
válida e, por isso, de ser ensinadas a novos membros do grupo como a maneira correta de
perceber, pensar e sentir em relação a estes problemas conforme defende. Fonte: SCHEIN, E. H.
Uma nova concepção de cultura organizacional. Sloan Management Review, v.25, n.2, 1984.
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-

Establecerá "Qué" Funciones se deben desarrollar, sin
implicar "Cómo";
- No ambiguo.
Así mismo, es necesario identificar los objetivos de la unidad,
los archivos principales y los documentos que servirán como
fuente de información.
Los diagrama de Flujo de Datos, muestran:
- Las actividades o procesos que realiza la organización;
- Los flujos de datos existentes entre cada actividad o
processo;
- Los almacenes de datos, es decir, los lugares donde se
guardan los datos utilizados por las funciones de consulta
y actualización;
- Las entidades externas con que se comunica el sistema.

“As empresas têm no fluxo de informações o elo que une e coordena seus
componentes, o que propicia a manutenção do equilíbrio e da integração em um
ambiente de crescente mutação”, afirma Pletsch (2003, p.11).
Para Lesca e Almeida (1994, p.71) o fluxo informacional pode ser subdividido
em três etapas (Figura 3):
Figura 3: Os três fluxos de informação de uma empresa.

Fonte: Lesca e Almeida – 1994 – p.71.

Em relação aos fluxos propostos podemos perceber que o primeiro abrange
as informações advindas do ambiente externo e que são utilizadas pela organização,
já o segundo fluxo consiste nas informações produzidas e destinadas para consumo
na própria organização, o terceiro fluxo abrange as informações que foram
produzidas pela empresa e são destinadas ao mercado (clientes, fornecedores etc.).
Alguns exemplos de informações resultantes desses três fluxos são:
Informação interna (da empresa para a empresa): Nota de pedido
interno, situação de estoque, informação de gestão, informação
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contábil, procedimentos de gestão, diferentes funções
informatizadas;
Informação de dentro para fora da empresa: Pedido de compra,
fatura para o cliente, comunicação ao cliente, oferta de emprego,
catálogo de produtos;
Informação de fora para dentro da empresa: Fatura do
fornecedor, extratos de banco, pedido do cliente, Leis e
regulamentações, intervenção de um consultor (LESCA;
ALMEIDA 1994, p.72).

Ressaltamos que a definição de fluxo de informação pode ser representada a
partir de três visões: da Semiótica; da Teoria da Informação; e da Teoria da
Comunicação. Tais compreensões são importantes para entender esse fenômeno
no contexto da CI, uma vez que uma referência teórica mais ampla sobre o tema
proporciona uma visão multifacetada, consequentemente contribui para a descrição
conceitual mais expressiva da natureza do fenômeno em questão.
Na perspectiva da Semiótica os fluxos informacionais são imprescindíveis
para a construção do discurso; na Teoria da Comunicação destaca-se a visão
semântica, representando além da quantidade a qualidade da informação; na Teoria
Matemática da Comunicação ou Teoria da Informação concebida por Claude Elwood
Shannon (1916-2001), matemático e engenheiro elétrico, a noção de informação
“[...] adquire seu estatuto de símbolo calculável” afirma Mattelart e Mattelart (1999,
p.57), isto é, a visão é linear e a preocupação enfoca apenas o sistema geral de
comunicação representado por uma mensagem emitida em um ponto e recebida em
outro ponto. Nessa representação de fluxo linear, Mattelart e Mattelart (1999, p.58),
explicam que,
[...] a fonte (de informação), que produz uma mensagem (a palavra
no telefone), o codificador ou emissor, que transforma a mensagem
em sinais a fim de torná-la transmissível (o telefone transforma a voz
em oscilações elétricas), o canal, que é o meio utilizado para
transportar os sinais (cabo telefônico), o decodificador ou receptor,
que reconstrói a mensagem a partir dos sinais, e a destinação,
pessoa ou coisa à qual a mensagem é transmitida.

Observamos

que esta

compreensão

não

possibilita

que haja

uma

correspondência plena do início ao fim da transmissão de uma mensagem, pois
sempre haverá a presença de ruídos ou perturbações. É importante mencionar que
Shannon elaborou essa definição para informação objetivando que respondesse às
suas questões práticas no âmbito em que atuava. Nessa perspectiva, Logan (2012,
p.36) esclarece sua opinião a respeito da Teoria de Shannon,
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Admiro a franqueza de Shannon sobre a sua definição de
informação, que ele desenvolveu para lidar com os problemas de
engenharia que enfrentou. Ele deixou bem claro que a sua definição
de informação não era a única, mas apenas uma definição de
informação adequada para suas necessidades de engenharia [...] O
que acho extraordinário é que a sua definição de informação, cujo
alcance limitado foi admitido por ele mesmo, tornou-se o padrão pelo
qual quase todas as formas de informação foram aferidas (LOGAN,
2012, p.36-37).

Diante disso, mesmo que esta teoria não dê conta das subjetividades
humanas, da significação dos sinais, bem como apresente um esquema linear,
técnico e reducionista, até os dias atuais existem visões que se voltam
exclusivamente para essa concepção reducionista, e é justamente por isso que se
faz necessário para a compreensão da informação, mencionar essa Teoria e
descrevê-la a partir do contexto em que foi criada, de forma a melhor entendê-la,
bem como os fluxos que a envolve.
A

CI,

assim

como

outras

áreas,

sofreu

fortes

influências

dessas

compreensões no que tange à informação e, consequentemente, impactaram na
compreensão dos fluxos informacionais.
Na CI os fluxos informacionais “[...] permitem o estabelecimento das etapas
de obtenção, tratamento, armazenamento, distribuição, disseminação e uso da
informação [...]” (VITAL; FLORIANI; VARVAKIS, 2010, p.85), e uma vez empregados
nas organizações através dos profissionais da informação irão permitir que a gestão
da informação, gestão de documentos e a gestão do conhecimento tragam
benefícios positivos. Assim, “[...] a gestão da informação requer o estabelecimento
de processos, etapas ou fluxos sistematizados e estruturados, associado às pessoas
responsáveis por sua condução, para que se obtenham os resultados almejados
[...]”, afirmam Vital, Floriani e Varvakis (2010, p.85). Assim como os fluxos
informacionais perpassam a gestão da informação, obviamente perpassam a gestão
documental, visto que ela é parte da gestão da informação.
Tal fato ocorre porque é por meio dos fluxos informacionais que há a
representação/recuperação da informação, consequentemente há um processo de
significação para o usuário. Segundo Valentim (2010, p.17) “[...] os fluxos
informacionais trafegam com dados e informação, de modo a subsidiar a construção
de conhecimento nos indivíduos [...]”, desse modo, subentende-se que o usuário
poderá encontrar o que está buscando e que poderá apropriar-se desses conteúdos
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ocorrendo nesse caso um processo de significação. De acordo com Barreto (1998,
p.122), a explicação para isso consiste no
[...] fluxo de informação, que, mediante processos de comunicação,
realiza a intencionalidade do fenômeno da informação, não almeja
somente uma passagem. Ao atingir o público a que se destina deve
promover uma alteração; aqueles que recebem e podem elaborar a
informação estão expostos a um processo de desenvolvimento, que
permite acessar um estágio qualitativamente superior nas diversas e
diferentes gradações da condição humana. E esse desenvolvimento
é repassado ao seu mundo de convivência.

Nessa perspectiva, se não houver apropriação por parte do sujeito, a partir
desse processo, se o receptor não entender a mensagem, compreendemos que não
houve eficácia no que tange à dinâmica do fluxo informacional. Diante disso, quando
o receptor "[...] agrega um diferencial naquela informação, o fluxo opera em um
sistema de criação da informação gerando o conhecimento" (SAVI; SILVA, 2009,
p.181).
Segundo Barreto (2003, p.3) o fluxo informacional ocorre em dois níveis e,
assim, explica os aspectos relacionados à necessidade de haver alteração no
indivíduo:
[...] em um primeiro nível os fluxos internos de informação se
movimentam entre os elementos de um sistema de agregação,
armazenamento e recuperação da informação, e se orienta para sua
organização e controle. Estes fluxos internos se agregam, por uma
premissa de razão prática e produtivista, em um conjunto de ações
pautado por decisões e um agir baseado em princípios. Este é o
mundo do gerenciamento e controle da informação. O sistema de
armazenamento e recuperação da informação.

Por outro lado, segundo Barreto (2003, p.3) os fluxos de segundo nível,
acontecem nas extremidades do fluxo, ou seja, de primeiro nível. “Os fluxos
extremos são aqueles que por sua atuação exibe a essência do fenômeno de
transformação, entre a linguagem do pensamento de um emissor e a linguagem de
inscrição da informação”. Para esses fluxos de segundo nível (Figura 4) podemos
perceber a presença do processo de cognição, ou seja, houve a transformação da
informação em conhecimento pelo sujeito receptor da informação.
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Figura 4: Fluxos informacionais de segundo nível.

Fonte: Barreto – 2003 – p.3.

No fluxo extremo a esquerda, ocorre uma desapropriação cognitiva que,
Barreto (2003, p.3), explica:
[...] quando o pensamento se arranja em informação em uma
linguagem de inscrição própria, intencionalmente dirigida para tornarse pública. Aqui a passagem ocorre na direção, dos labirintos do
pensar privado para um espaço de vivência pública. A passagem é
da linguagem privada do autor para uma linguagem que ambiciona
ser, intencionalmente, para o entendimento do público. Para a
aceitação do usuário. Uma pulsão de criação. Duas pulsões
operando em sentido contrário. Uma pulsão de vida na criação de
uma nova informação e um desfalecer tenso, intentado para o
processo dinâmico, que faz o a informação cumprir uma meta de
conhecimento (BARRETO, 2003, p.4).

Dessa maneira, se o usuário teve acesso às informações, mas não conseguiu
apropriar-se dela e, consequentemente, transformar o conteúdo em conhecimento, o
usuário estará em um primeiro nível, uma vez que os fluxos internos de informação
estão voltados para agregação, armazenamento e recuperação da informação,
orientando-se para a organização e o controle. No caso de necessariamente haver a
apropriação do usuário/receptor, ou seja, existir a construção de conhecimento, já se
trata de fluxos de segundo nível ou fluxos externos.
Tais questões são complexas pelo simples fato de trabalhar com a cognição
do indivíduo, mas Barreto (2003, p.2) busca esclarecer mencionando que,
Como agente mediador da produção de conhecimento, introduz-se o
conceito de assimilação da informação, como sendo um processo de
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interação entre o indivíduo e uma determinada estrutura de
informação, interação com apropriação que, vem gerar uma
modificação em seu estado cognitivo inicial, produzindo
conhecimento, que se relaciona corretamente com a informação
recebida. É um estágio qualitativamente superior ao simples acesso
à informação. Não se pretende aqui debater as questões filosóficas
sobre a teoria do conhecimento. Aceitamos, que conhecimento é
uma modificação provocada no estado cognitivo do indivíduo. Em
nossa argumentação conhecimento é um processo, um fluxo de
informação que se potencializa.

Os fluxos informacionais não se resumem apenas a um processo constituído
da interação entre o indivíduo e uma determinada estrutura, mas sim como um fator
primordial para a própria produção de conhecimento, e isso significa que a
construção de conhecimento em estruturas organizacionais é dependente dos fluxos
informacionais.
Desse modo, os fluxos informacionais estão relacionados a três fatores: a)
aos indivíduos que necessitam de informação; b) a informação; c) a apropriação da
informação entendida como uma modificação do estado cognitivo do indivíduo – ou
seja, a efetivação do conhecimento. Nessa perspectiva, a significação deve ocorrer
para que o indivíduo compreenda se as informações são relevantes ou não para
satisfazer suas necessidades. Para que haja a modificação do estado cognitivo do
indivíduo, também ocorre outro processo de significação, visto que este processo
ocorre a todo o momento para que ocorra a comunicação entre os indivíduos, e para
que seja possível a construção de conhecimento, uma vez que o processo de
construção de conhecimento aqui entendido, só ocorre efetivamente quando de
alguma forma o sujeito transmite o que está no estado cognitivo para algum meio, a
fim de comunicar-se.
Para Valentim (2010, p.17), os fluxos informacionais são produzidos pelas
próprias pessoas e setores atuantes das organizações, as informações são
elaboradas com jargão próprio, ou seja, uma linguagem especializada relacionada à
atividade e tarefa que um sujeito organizacional desenvolve, em um determinado
setor da organização, bem como está relacionada aos objetivos micros e macros da
empresa.
No decorrer do fluxo, a mesma informação pode ser usada/aplicada
para outros objetivos e, neste caso, ajusta-se o jargão e agrega-se
ou não outros valores que inicialmente a informação não possuía, ou
seja, a informação é mutável e não estática como em outros tipos de
ambientes informacionais. Essa característica torna os ambientes
informacionais extremamente complexos quanto à geração,
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compartilhamento, acesso
(VALENTIM, 2010, p.17).

e

uso

de

dados

e

informações

Nessa perspectiva, o impacto dos fluxos informacionais são maiores ou
menores dependendo do nível com que esse fluxo foi criado como, por exemplo, no
nível estratégico, o impacto é direto, pois “[...] os conteúdos informacionais ali
produzidos são diretamente proporcionais a essas atividades” ressalta Valentim
(2010, p.18). No nível operacional “[...] provavelmente influíram nas atividades de
produção e manutenção de máquinas e equipamentos, uma vez que os conteúdos
informacionais ali produzidos são diretamente proporcionais a essas atividades”
(VALENTIM, 2010, p.18).
Além disso, existe uma divisão acerca dos fluxos informacionais que são os
fluxos informacionais formais (estruturados) ou informais (não estruturados), que
segundo Valentim (2010, p.18), podem ser conceituados como,
Os fluxos informacionais estruturados se caracterizam por sua
visibilidade, se constituem no resultado das atividades e tarefas
desenvolvidas de forma repetitiva [...] Os fluxos informacionais nãoestruturados se caracterizam, quase sempre, por sua invisibilidade,
porquanto se constituem no resultado de vivências e experiências
individuais e grupais dos sujeitos [...] (VALENTIM, 2010, p.18-19).

Os fluxos estruturados consistem de informações que de alguma maneira
estão registradas em um suporte, por outro lado os fluxos não estruturados se
constituem em informações não registradas, mas que nem por isso deixam de ser
informação.
Tendo em vista que as organizações são formadas por três ambientes,
Valentim (2002, p.3) explica que o
[...] primeiro está ligado ao próprio organograma, isto é, as interrelações entre as diferentes unidades de trabalho como diretorias,
gerências, divisões, departamentos, setores, seções etc.; o segundo
está relacionado a estrutura de recursos humanos, isto é, as relações
entre pessoas das diferentes unidades de trabalho e, o terceiro e
último, é composto pela estrutura informacional, ou seja, geração de
dados, informação e conhecimento pelos dois ambientes anteriores.

Assim, a partir do reconhecimento dos três ambientes torna-se possível o
mapeamento dos fluxos formais e informais, bem como o estabelecimento de quais
são formais e quais são informais, observando em cada nível de que forma cada um
deles atua (Figura 5).
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Figura 5: Ambientes organizacionais.

Fonte: Valentim – 2006 – p.14.

Desse modo, os fluxos formais e informais vão subsidiar tanto a gestão da
informação quanto a gestão do conhecimento, uma vez que antes de cada uma
dessas ações deve ter ocorrido o mapeamento dos referidos fluxos. Ressaltamos
que eles podem ocorrer de forma horizontal, transversal e vertical.
Para Valentim (2005)
Os fluxos informacionais horizontais são constituídos por
diferentes unidades organizacionais do mesmo nível
hierárquico, os fluxos informacionais transversais ocorrem por
meio de diferentes unidades organizacionais de diferentes
níveis hierárquicos e os fluxos informacionais verticais são
construídos por meio de diferentes níveis hierárquicos de uma
mesma área organizacional.

Partindo dessa perspectiva, abordaremos os fluxos informais (objeto da
gestão do conhecimento), bem como os fluxos formais (objeto da gestão da
informação). Contudo, destacamos que é no âmbito do fluxo informacional
estruturado ou formal que se dá a relação entre os tipos documentais em ambientes
empresariais. Tal relação será por mais detalhada na Seção 6 “Análise e Discussão
dos Resultados”, em que será ressaltada a teoria abrangida e a prática [resultado do
estudo de caso] e discutida de maneira mais aprofundada, porquanto os tipos
documentais são resultados de funções materializadas em documentos, e quando
reconhecidos desde a produção documental podem auxiliar de maneira efetiva a
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recuperação de uma informação potencial8, objetivando auxiliar às decisões e
sustentar os fluxos informacionais. Ressaltamos que mapear os fluxos não
estruturados é uma atividade de grande dificuldade, uma vez que as informações
não são consolidadas em suportes/mídias, ou seja, há maior dificuldade em
percebê-la e, assim, realizar as demais atividades que possam transformá-la em
informação estruturada, visando sua disseminação.

3.1 Fluxos Informais
Os fluxos informais ou não estruturados fazem parte dos recursos não
tangíveis que uma organização possui. No entanto, possuem grande relevância para
a organização, e abrangem o conhecimento existente nos ambientes empresariais,
mas que muitas vezes não foram percebidos e sistematizados. Esse tipo de
conhecimento quando sistematizado e trabalhado pode auxiliar a organização em
distintos e significativos momentos.
Os fluxos informais ou não estruturados,
[...] se caracterizam, quase sempre, por sua invisibilidade, porquanto
se constituem no resultado de vivências e experiências individuais e
grupais dos sujeitos organizacionais, são apoiados pela
aprendizagem organizacional e pelo compartilhamento/socialização
do conhecimento entre pessoas [...] nem sempre esses fluxos são
registrados, também circulam em distintos meios (colégio invisível,
sistemas de informação internos específicos para esse fim (Intranet)).
Para esse tipo de fluxo é necessária a gestão do conhecimento, cujo
trabalho é realizado por todas as pessoas que atuam na
organização, uma vez que a responsabilidade se refere ao
compartilhamento e socialização de vivências e experiências
individuais e grupais (VALENTIM, 2010, p.19).

No entanto, nem sempre essas vivências e experiências que caracterizam
esse tipo de fluxo são valorizadas, contudo, quando reconhecidas e trabalhadas
trazem efetivamente resultados positivos para as organizações, e para trabalhar

8

“Por ser intangível, a informação precisa do documento para ser veiculada e apropriada. A
informação também é disforme, moldando-se ao acervo de conhecimentos de quem a procura.
Assim, o documento permite a comunicação da informação. Por sua vez, a decodificação desse
documento, o decifrar de sua linguagem, enfim, a leitura é que possibilitará sua apropriação.
Denomino o processo que vai da comunicação, via documento, até a transformação do
conhecimento de uma pessoa, de mediação da informação. Assim pensando, as áreas da Ciência
da Informação e da Biblioteconomia não armazenam, organizam ou processam a informação, mas
uma possível informação, uma informação latente, uma informação potencial ou, como passei
a denominar, uma proto-informação” (ALMEIDA JÚNIOR, 2007, p.44, grifo nosso).
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essas vivências podem ser tomadas medidas simples que impactam nos resultados
organizacionais.
Outra característica desse tipo de fluxo é que eles são de difícil gestão, uma
vez que requer uma cultura organizacional que permita uma ação efetiva, o que se
configura como algo complexo em ambientes informacionais ‘conservadores’
(VALENTIM, 2010, p.19). Diante disso, trabalhar a cultura visando uma nova
percepção em relação ao valor do conhecimento dos sujeitos organizacionais para a
organização é imprescindível, muitas vezes o indivíduo possui os falsos mitos de
que se compartilhar aquilo que sabe, consequentemente perderá poder ou correrá o
risco de ser mandado embora, pois para este indivíduo outra pessoa poderá
substituí-lo. No entanto, conforme mencionado são falsos mitos, pois na realidade
isso não ocorre, uma vez que o conhecimento compartilhado é o único fenômeno
que quando dividido ao invés de diminuir se multiplica e no contexto organizacional
gera benefícios para as organizações.
Os fluxos informais ocorrem tanto no nível estratégico e tático,
quanto no nível operacional e, geralmente, ocorrem em forma de
rede de relacionamento, visto que os líderes têm papel fundamental
na constituição deste tipo de fluxo, pois são os aglutinadores e os
responsáveis pela dinâmica do fluxo. Destaca-se que este tipo de
fluxo é extremamente importante para as organizações voltadas à
aprendizagem (learning organizations), portanto deve ser foco do
trabalho realizado pela gestão do conhecimento (MONTEIRO;
VALENTIM, 2008, p.56).

Os

níveis

estratégico,

tático

e

operacional

possuem

necessidades

informacionais específicas que os auxiliam, tanto no cumprimento dos objetivos e
metas da organização [macros], como também auxiliam no processo decisório, os
fluxos estruturados e não estruturados perpassam os três níveis hierárquicos
organizacionais, o que se altera é a importância das informações em cada um dos
referidos níveis, conforme mencionado anteriormente.
Os fluxos informais podem ser considerados aqueles que envolvem os
conhecimentos gerados pelos sujeitos organizacionais no ambiente da organização.
Sendo assim, evidenciamos que é a gestão do conhecimento que, basicamente
consiste no gerenciamento dos fluxos informais, visando propiciar o acesso ao
conhecimento gerado internamente à organização, criando condições para a
socialização e o compartilhamento de maneira ágil e eficiente. Assim, o
conhecimento é explicitado e, a partir de sua explicitação, transforma-se em
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informação entrando na seara dos fluxos estruturados que, por sua vez, passam a
ser gerenciados no âmbito da gestão da informação.
Sendo assim, destacamos que neste trabalho entendemos ambos os fluxos
como imprescindíveis para as organizações, porém enfocaremos apenas os fluxos
formais ou estruturados e, por essa razão, não aprofundaremos a gestão do
conhecimento.

3.2 Fluxos Formais

Os fluxos formais ou estruturados são constituídos de informações, ou seja,
fazem parte dos recursos tangíveis que a organização possui. Esse fluxo "[...] referese à informação que perpassa formalmente as diferentes unidades de trabalho como
diretorias, gerências, divisões, departamentos, setores, seções etc., por meio de
memorandos, atas, relatórios, planilhas, e-mails etc." detalham Monteiro e Valentim
(2008, p.55).
Os fluxos formais podem ocorrer de forma horizontal, transversal e
vertical. Os fluxos informacionais horizontais são constituídos por
diferentes unidades organizacionais do mesmo nível hierárquico, os
fluxos informacionais transversais ocorrem por meio de diferentes
unidades organizacionais de diferentes níveis hierárquicos e os
fluxos informacionais verticais são construídos por meio de diferentes
níveis hierárquicos de uma mesma área organizacional. Ressalta-se
que os fluxos ocorrem por meio de interações formalizadas e
sistematizadas
no
ambiente
organizacional
(MONTEIRO;
VALENTIM, 2008, p.56).

Além disso, os fluxos formais ou estruturados se caracterizam por possuírem
dados e informações repetitivos, porquanto são resultados das atividades e tarefas
desenvolvidas no ambiente organizacional, apoiados por normas de procedimentos
e especificações claras, registrados em diferentes suportes (papel, eletrônico e
digital), os dados e as informações circulam em distintos meios (malote/correio
interno, sistemas de informação internos (Intranet) e ambientes Web (Internet))
(VALENTIM, 2010, p.19).
Os fluxos formais resultam de processos, atividades e tarefas que geram
informação no ambiente organizacional, e é na gestão da informação que esses
fluxos são gerenciados para subsidiar os processos e as ações organizacionais.
Dessa maneira, destacamos que é nesse âmbito que os tipos documentais são
inseridos, ou seja, é no contexto dos fluxos informacionais formais que existe uma
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relação direta com a identificação dos tipos documentais e que será mais bem
detalhada na Seção 6 “Análise e Discussão dos Resultados”.
Sendo assim, na próxima subseção apresentaremos alguns conceitos de
informação no âmbito da Ciência da Informação (CI), bem como no âmbito da
Filosofia da Informação (FI), pois contribuem para se obter uma visão mais
abrangente, para posteriormente entendermos o que é gestão da informação e como
ela auxilia os ambientes organizacionais para a obtenção de vantagem competitiva.

3.3 Informação e Gestão da Informação

A

informação

assumiu

uma

posição

de

destaque

indiscutível

na

contemporaneidade, visto que diversas áreas da Ciência estudam tal fenômeno. No
âmbito da Ciência da Informação (CI) não é diferente. Para a área este fenômeno
chamado ‘informação’ possui grande relevância, uma vez que o objeto da CI
consiste

efetivamente

nos

fenômenos

relacionados

à

informação

e

ao

conhecimento, isto é, se o entendimento de informação for algo inseparável do
conhecimento, para tanto, pretendemos expor algumas correntes e evidenciar como
a área pensa seu objeto central de maneira distinta.
Apresentamos como um problema para a área de CI que dado, informação e
conhecimento9 possuem inúmeras definições e abordagens distintas e, portanto, não
possuem conceitos e definições consensuais no próprio contexto da CI.
Assim, buscamos através dessas reflexões, realizar uma breve discussão
referente ao fenômeno informação, apresentando qual a perspectiva da CI em
relação a ela, bem como trazendo a perspectiva da Filosofia da Informação que
consiste em um campo indispensável para auxiliar no estudo de fenômenos
complexos. Além disso, a Filosofia da Informação contribui para um olhar mais
preciso no que tange a compreensão do termo ‘informação’, estabelecendo como
ponto de partida que não há uma definição consensual, mas que busca uma melhor
compreensão em relação ao referido termo. Após discorrermos acerca das
definições inerentes ao termo informação, conseguiremos apresentar o que é a
gestão da informação e como ela pode contribuir para as organizações.

9

Os termos dado, informação e conhecimento serão mais bem detalhados na Seção 4 “Abordagem
sobre a Inteligência Competitiva”.
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Em geral o objeto central da CI é associado à informação, mais
especificamente a informação registrada, fator esse que reduz as possibilidades de
estudo e trabalho da área e, consequentemente, limita muitas oportunidades de
reflexões, tendo em vista que o conhecimento amplia os horizontes, discussões e
reflexões inerentes à informação. Utilizando alguns textos considerados clássicos e
fundamentais para a compreensão da área, observamos que Le COADIC (1996,
p.115), compreende a CI como uma,
[...] ciência, produção consciente da espécie humana com origens
bem precisas, um objeto e um conteúdo bem-definidos e
profissionais facilmente identificáveis [...] Seu objeto é uma matéria, a
informação, que permeia o espaço das profissões. É recurso vital
cuja extensão de usos e não usos ainda não se mediu
suficientemente, por falta de atenção com seus usuários.

Segundo este autor o objeto da CI é a informação, cuja base está vinculada
ao paradigma moderno e não ao paradigma pós-moderno. No entanto, mesmo
assim, a compreensão deste autor ainda é muito utilizada por pesquisadores e
profissionais da área de CI. O mesmo autor enfatiza ainda que,
A informação comporta um elemento de sentido. É um significado
transmitido a um ser consciente por meio de uma mensagem inscrita
em um suporte espacial-temporal: impresso, sinal elétrico, onda
sonora, etc. Inscrição feita graças a um sistema de signos (a
linguagem), o signo este que é um elemento da linguagem que
associa um significante a um significado: signo alfabético, palavra,
sinal de pontuação (LE COADIC, 1996, p.4).

Não muito diferente da compreensão de Le Coadic (1996), Smit e Barreto
(2002, p.22) afirmam que a informação consiste em,
Estruturas simbolicamente significantes, codificadas de forma
socialmente decodificável e registradas (para garantir permanência
no tempo e portabilidade no espaço) e que apresentam a
competência de gerar conhecimento para o indivíduo e para o seu
meio. Estas estruturas significantes são estocadas em função de um
uso futuro, causando a institucionalização da informação.

Evidenciamos por meio destas duas definições que a informação, para os
autores supracitados, é compreendia como algo que está registrado em um suporte
e que é propriamente o registro que efetivamente a diferencia da informação do
senso comum. Além disso, o documento neste caso seria o instrumento que
possibilita o acesso à determinada informação. Essas definições podem ser
utilizadas em determinadas subáreas da CI, devido ao fato de que algumas delas
estão voltadas para trabalhar os instrumentos de acesso, organização, tratamento e

70

recuperação, que necessariamente necessitam de suportes/mídias para que seus
conteúdos possam ser trabalhados como, por exemplo, quando se trabalha com a
descrição, indexação, elaboração de tesauros etc. Contudo, essas definições não
podem ser utilizadas como representativas de toda a área de CI, visto que não
abrange todos os objetos e fenômenos imbricados a gestão da informação e do
conhecimento, isso significa que é necessário uma definição que englobe todos os
elementos, ou seja, que sustente a área como um todo e não apenas uma parte
dela.
Nessa perspectiva, a compreensão de informação veiculada por Buckland
(1991, p.351) consiste no fato de o termo informação trazer consigo uma variedade
de sentidos, que são complementares, ampliado à visão sobre o termo ‘informação’.
Segundo este autor, informação pode ser compreendida como:
1) [...] processo: Quando alguém é informado, aquilo que

conhece é modificado. Nesse sentido "informação" é "o ato
de informar...; comunicação do conhecimento ou "novidade"
de algum fato ou ocorrência; a ação de falar ou o fato de ter
falado sobre alguma coisa" (OXFORD..., 1989, p.994).
2) [...] conhecimento: "Informação" é também usado para
denotar aquilo que é percebido na "informação-comoprocesso": o "conhecimento comunicado referente a algum
fato particular, assunto, ou evento; aquilo que é transmitido,
inteligência, noticias" (OXFORD..., 1989, p.994). A noção de
que a informação é aquela que reduz a incerteza poderia
ser entendida como um caso especial a "informação-comoconhecimento". Às vezes informação aumenta a incerteza.
3) [...] coisa: O termo "informação" é também atribuído para
objetos, assim como dados para documentos, que são
considerados como "informação", porque são relacionados
como sendo informativos, tendo a qualidade de
conhecimento comunicado ou comunicação, informação,
algo informativo (OXFORD..., 1989, p.1946) (BUCKLAND,
1991, p.351-352).
Buscando a libertação do paradigma positivista dominante é que surge então
as tentativas de problematizar o conceito de informação estabelecido no escopo das
diferentes teorias da informação (ARAÚJO, 2009, p.201). Um exemplo dessas
tentativas de libertação do conceito consiste no estudo realizado por Capurro (2003)
que buscou ampliar o conceito de informação utilizando a Hermenêutica. Para este
autor, existem três paradigmas no campo da CI, o físico, o cognitivo e o social
(CAPURRO, 2003, p.2).
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Para utilizar a palavra informação em CI se faz necessário ter consciência de
que informação é o que é informativo para uma determinada pessoa e o informativo
depende das necessidades interpretativas, bem como das necessidades do
indivíduo (CAPURRO; HJØRLAND, 2007, p.154-155). Capurro e HjØrland criticam a
ideia de que a informação é um elemento prévio do conhecimento, para estes
autores, tendo em vista que a informação é o conhecimento em ação, enfatizam
exatamente o contrário, isto é, só há informação se o conhecimento foi
contextualizado.
São inúmeros os conceitos de informação e que,
[...] estão inseridos em estruturas teóricas mais ou menos explicitas.
Quando se estuda informação, é fácil perder a orientação. Portanto,
é importante fazer a pergunta pragmática: "Que diferença faz se
usarmos uma ou outra teoria ou conceito de informação?" Esta tarefa
é difícil porque muitas abordagens envolvem conceitos implícitos ou
vagos que devem ser esclarecidos [...] Deveríamos também
perguntar a nós mesmos o que mais precisamos saber sobre o
conceito de informação a fim de contribuir para maior
desenvolvimento da CI (CAPURRO; HJØRLAND, 2007, p.193).

Partindo desse pressuposto, acreditamos que limitando e restringindo o
conceito de informação, ao invés de haver o avanço da área ocorrerá a estagnação,
diminuindo o campo de atuação de seus profissionais, bem como, não contribuindo
para as reflexões acerca dos fenômenos contemporâneos e, portanto, complexos.
De qualquer forma, é importante destacar que houve estudos importantes baseandose no paradigma positivista, mas a realidade atual já não condiz com essas ideias.
Restringir o objeto da área apenas a informação registrada não condiz com o
contexto atual para o avanço da CI.
Sendo assim, observamos que para contribuir com as reflexões acerca dos
fenômenos da área, apoiar-se na Filosofia da Informação e utilizar o máximo dela se
faz essencial, tendo em vista que a mesma colabora para a explicação de
fenômenos complexos e que já vem sendo utilizado na área.
A Filosofia, por meio da Teoria do Conhecimento, contribui de um modo
incontestável para a reflexão dos fenômenos da Ciência, uma vez que é através dela
que é possível refletir, questionar, criticar e, assim, obter compreensões ampliadas
para os objetos e fenômenos que sustentam a Ciência. De acordo com Hessen
(2000, p.10), essa relação se dá porque "[...] existe uma afinidade entre filosofia e
ciência, na medida em que estão baseadas na mesma função do espírito humano –
o pensamento”, além disso, o que distingue as duas é o objeto, pois "[...] enquanto
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as ciências particulares tomam por objeto uma parte da realidade, a filosofia dirigese à totalidade do real [...] entre filosofia e ciência, portanto, há diferença não apenas
sob o aspecto objetivo, mas também sob o aspecto subjetivo” (HESSEN, 2000,
p.10).
Para Morin (1999, p.31),
Pode-se e deve-se definir filosofia e ciência em função de dois polos
opostos do pensamento: a reflexão e a especulação para a filosofia;
a observação e a experiência para a ciência. Mas seria uma loucura
crer que não há reflexão nem especulação na atividade científica, ou
que a filosofia desdenha por princípio a observação e
experimentação. As características dominantes numa são dominadas
na outra e vice-versa [...] De fato, como bem observou Popper, por
mais separadas que estejam hoje, ciência e filosofia fazem parte da
mesma tradição crítica, cuja perpetuação é indispensável à vida de
ambas.

Nessa perspectiva, é indispensável como bem enfatizou o autor que haja a
interface e a comunicação rotativa de ambas, afinal de contas utilizando esse olhar
seria possível se distanciar dos fenômenos e observar a complexidade, bem como o
“[...] caráter multidimensional do problema, pois a partir daí, ciência e filosofia
poderiam mostrar-se a nós como duas faces diferentes e complementares do
mesmo – o pensamento” afirma Morin (1999, p.33).
De fato, a Filosofia contribui para a CI assim como para outras áreas, tendo
em vista que alguns estudos já vêm sendo desenvolvidos partindo dessa premissa.
Uma contribuição dessas reflexões consiste no pensamento complexo que propicia
um maior respaldo para analisar e compreender os fenômenos da área.
O pensamento complexo proposto por Edgar Morin e apresentados nos seis
volumes publicados, intitulados de ‘O método’, objetivou propor o oposto ao
paradigma da simplificação, uma vez que esse paradigma já não condiz com o
modelo de produção, validação e transmissão do saber pelo qual a Ciência se
baseou até hoje. Sendo assim, diante de fenômenos que até então eram
considerados como inexplicáveis, e de conceitos que antes eram aceitos e
atualmente já nem tanto, o paradigma da complexidade surge diante das inúmeras
falhas e lacunas do paradigma simplificador que ainda é dominante.
Nessa perspectiva, a Filosofia da Informação trata do fenômeno informação
entendendo-a como um fenômeno complexo e que se dá na relação entre os
indivíduos.
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Para Robredo (2007, p.22) a 'informação' pode ser: registrada, duplicada,
transmitida, armazenada, organizada, processada, recuperada, mas somente
quando extraída da mente humana, explicitada e codificada, por meio da linguagem
natural (falada ou escrita), seguindo normas e padrões (gramática, sintaxe) próprios
de cada língua, ou de outras linguagens criadas pelo homem (linguagens de
programação, que também têm suas gramáticas e sintaxes). Há, de fato, um
processo de transformação do conhecimento (dentro da mente) em 'informação' fora
da mente. Evidenciamos que a 'informação' seria o conhecimento 'externalizado',
mediante algum tipo de codificação, ou seja, só fica claro para nós mesmos o que
sabemos quando de alguma maneira externalisamos parte desse conhecimento
existente.
Nessa perspectiva, a Filosofia da Informação, é uma expressão criada por
Floridi (2001, 2002) na tentativa de “[...] captar e unir diversos campos e
investigadores numa nova área fundadora, ou mesmo num novo paradigma
intelectual, cuja primeira possibilidade é nada menos que a criação genuína de um
ramo da filosofia” (ILHARCO, 2003, p.18), cujo objeto consiste na informação, assim
como outras áreas, por exemplo, a CI. Segundo, Ilharco (2003, p.10)
A filosofia da informação, tal como outros ramos ou áreas da filosofia,
pretende lançar sobre o fenômeno da informação, sobre a sua
natureza, características, relações, problemas, possibilidades, etc.,
um olhar de fundo, basilar, que tudo pode pensar e questionar,
visando dessa forma, alicerçando-se na questão primária e
fundadora da reflexão filosófica sobre o que é – o que é a
informação? - poder clarificar o entendimiento, e por isso o
significado e as possibilidades de acção dos homens num tempo em
que a informação e a comunicação de natureza tecnológica – os
textos em computador, os sons artificiais, os vídeos, os telemóveis, a
televisão, etc. - parecem estar não apenas a constituir-se como
instrumentos, a sua mais óbvia natureza, mas sobretudo como o
próprio contexto e background da acção dos homens no mundo.

Diante da realidade atual em que os usuários de informação se deparam, a
Filosofia da Informação propõe estudar todas as questões que a rodeiam, e que são
fundamentais como, por exemplo, às diversas possibilidades de informação, bem
como as diversas possibilidades de suporte e mídias, isso significa que a Filosofia
da Informação não compreende a informação como apenas aquilo que está
registrado em um determinado suporte, sua compreensão de informação é mais
ampla.
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Além disso, a Filosofia da Informação ainda não é considerada uma
especialidade da Filosofia, bem como ainda não é entendida com o uma nova área
do conhecimento. A intenção de seus pesquisadores é que ela seja consolidada
como uma área autônoma “[...] versando questões, métodos e teorias distintos, uma
série vastíssima de problemas e de questões originados e relacionados na
emergência da chamada sociedade da informação”, afirma Ilharco (2003, p.17). As
questões que a FI busca esclarecer consistem em:
O que é informação? O que é a informação? Quais as dinâmicas e
modos de ser da informação? O que distingue a informação doutros
fenómenos que lhes são associados, como por exemplo, os dados, o
conhecimento, a acção, as ideias, as noções, o ser, a diferença? A
sociedade da informação é sociedade de quê?

Para tanto, a Filosofia da Informação surge em um contexto de emergência
de um novo tipo de informação, “[...] a informação gerada, gerida, manipulada,
armazenada, distribuída pela tecnologia” (ILHARCO, 2003, p.17). Diante desse novo
paradigma o homem possui grande importância, tendo em vista que ele também
será objeto de reflexão enquanto pertencente a esse mundo.
A Filosofia da Informação pretende ser basilar para outras áreas, tendo em
vista, que pretende progredir com e na informação, para Ilharco (2003, p.24), “Floridi
avisa que essa nova área não deve ser tomada como a filosofia da tecnologia da
informação, mas verdadeiramente como a filosofia da informação”, mesmo que as
tecnologias influenciem significativamente a sociedade contemporânea, o fenômeno
efetivamente essencial e que está por trás de tudo é a informação. Dessa maneira, a
Filosofia da Informação “[...] tem a possibilidade e o potencial de se constituir como a
área primeira que pensa, reflecte e questiona os vários tipos de investigação, de
aplicação e de desenvolvimentos filosóficos ou científicos relacionados com o
fenómeno informação” (ILHARCO, 2003, p.24), isso significa que a Filosofia da
Informação desconsidera a CI como uma área que já realiza esse tipo de
investigação, tendo em vista, que a proposição da mesma consiste em ser a
primeira área a abordar esse fenômeno em todos os aspectos já citados, ou seja,
enfatiza que nenhuma outra vem trabalhando com esse objeto e seus fenômenos.
Além disso, mesmo que a Filosofia da Informação seja uma área emergente,
ela também consiste em uma disciplina madura, pois de acordo com Floridi citado
por Ilharco (2003, p.27) existem três argumentos que são a favor dessa posição:
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a) a filosofia da informação é um campo autónomo porque endereça
tópicos únicos; b) a filosofia da informação proporciona uma
aproximação inovadora a tópicos filosóficos, tanto tradicionais como
novos; e c) a filosofia da informação tem uma potencialidade de se
manter ao nível dos outros ramos da filosofia, oferecendo o
tratamento sistemático das fundações conceptuais da informação e
da sociedade da informação, propondo nesse âmbito novas teorias.
Neste quadro e tal como as outras áreas de investigação e de
reflexão intelectual, a filosofia da informação estrutura-se em três
tipos de domínios: tópicos (factos, dados, problemas, observações,
etc.) métodos (técnicas, aproximações, modelos, etc.) e teorias
(hipóteses, explicações, descrições, etc.).

A informação sempre foi um elemento importante para a sociedade, no
entanto, com a chegada das novas tecnologias e com a revolução informacional
provocada pela Internet, esse fenômeno se fez cada vez mais notável, tanto que
atualmente a sociedade evidencia a relevância da informação quanto ao acesso,
compartilhamento e uso. Nesse sentido, a contemporaneidade só contribuiu para
que a informação e o conhecimento se tornassem nas questões basilares para a
Ciência e para a sociedade.
Diante disso, é que a Filosofia da Informação possui uma perspectiva
diferente do fenômeno e reinterpreta a informação propiciando as mais variadas
abordagens e enfoques. Tal fato oferece dois desenvolvimentos de peso,
O primeiro é um novo tipo de relacionamento entre as áreas do
conhecimento
tradicionalmente
afastadas.
O
segundo
desenvolvimento, o qual se sente a ganhar momentum desde há
uma ou duas décadas, é o de um regresso genuíno da filosofia aos
temas contemporâneos. A filosofia ao tomar a área da informação
está a endereçar problemas e tópicos que tanto hoje como no futuro
próximo virão a afectar o quotidiano das populações não apenas dos
países mais desenvolvidos, mas possivelmente da humanidade
como um todo (ILHARCO, 2003, p.28).

Partindo desse pressuposto, evidenciamos que a Filosofia da Informação
surge para ser uma nova área que aborda problemas informacionais, bem como as
questões teóricas e filosóficas do fenômeno designado ‘informação’. Nessa
perspectiva, há um trabalho do Jaime Robredo (2007), em que o autor reflete qual
seria o nome ideal para a Ciência da Informação: Filosofia da Ciência da Informação
ou Ciência da Informação e Filosofia? Segundo Robredo (2007, p.24),
Se, segundo Deleuze (1992), a verdadeira tarefa da Filosofia é criar
conceitos, e a Ciência da Informação 'criou o conceito de
'informação', ela mesma é filosofia e não haveria necessidade de se
criar uma 'filosofia da ciência da informação' dado que, se 'ciência da
informação' = 'filosofia', essa 'filosofia da ciência da informação' viria
a ser uma filosofia da filosofia da informação.
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A Filosofia apoiaria a CI no que tange a reflexão e o olhar para o objeto e
seus fenômenos, mas não mudaria o nome da área. No entanto, diante do que foi
apresentado como Filosofia da Informação, destacamos que muitas reflexões são
compatíveis com as preocupações da CI, por isso a importância da CI ampliar e não
restringir a compreensão de seu objeto. Sendo assim, tanto a Filosofia da
Informação quanto a Ciência da Informação apresentam o mesmo objeto, a
informação, porém o que as distingue é a forma como cada uma compreende esse
objeto, é importante que a CI evolua para o paradigma que compreende o fenômeno
informação e conhecimento em um contexto complexo, discutindo-os e baseando-os
na Filosofia que pode respaldar a conceituação, de forma que os caminhos podem
se abrir tanto no que tange às discussões científicas, quanto no que tange ao
espaço de trabalho dos profissionais da informação.
A partir das definições que tanto a CI quanto a Filosofia da Informação dão
ao fenômeno informação foi possível compreender a complexidade que este
fenômeno traz consigo, porém abordaremos a seguir como se faz possível trabalhar
a informação nas organizações, ou seja, gerir essas informações a fim de contribuir
positivamente para esses ambientes.
Informação, no contexto da gestão da informação, refere-se a todos
os tipos de informação de valor, tanto de origem interna quanto
externa à organização. Inclui recursos que se originam na produção
de dados, tais como de registros e arquivos, que vêm da gestão de
pessoal, pesquisa de mercado, da observação e análise utilizando os
princípios da inteligência competitiva, de uma vasta gama de fontes
(TARAPANOFF, 2006, p.23).

A informação consiste em fator determinante para melhorar processos,
produtos e serviços, ou seja, possui valor estratégico para as organizações. Diante
disso, a informação evoluiu de dados, para recursos informacionais evidenciando os
“[...] resultados em relação à eficiência operacional, evitando desperdício e
automatizando processos. A nova visão se espalhou por grandes corporações
privadas, que passaram a instituir uma estrutura formal, em geral ligada ao alto
escalão hierárquico, para cuidar da gestão dos recursos informacionais” destaca
Tarapanoff (2006, p.23).
A GI é decorrente da Biblioteconomia Especializada e da Ciência da
Informação e possui como principal objetivo, “[...] identificar e potencializar recursos
informacionais de uma organização ou empresa e sua capacidade de informação,
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ensinando-a a aprender e adaptar-se a mudanças ambientais” (TARAPANOFF,
2006, p.22).
A gestão da informação é um conjunto de estratégias que 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
(VALENTIM, 2004, p.1).

Algumas organizações confundem a GC e a GI, muitas vezes afirmam que
realizam a GC, no entanto, o que realmente estão realizando é a GI, por isso é
importante conhecer cada uma delas (VALENTIM, 2008). Além disso, na maioria das
vezes as organizações realizam apenas a gestão documental (GD), que por sua vez,
faz parte da GI, mas não é a mesma coisa. Para Ponjuán Dante (2004, p.129
tradução nossa), a gestão documental,
[...] é um processo administrativo que permite analisar e controlar
sistematicamente ao longo do seu ciclo de vida, a informação
registrada que é criada, recebida, mantida e utilizada na organização,
relacionadas à missão, objetivos e operações. Também é
considerado um processo para manter as informações em um
formato que permite o acesso em tempo útil, por isso são
necessárias tarefas e procedimentos para cada fase e uso desta
informação registrada que é evidência das atividades e operações
das organizações e permitir-lhes maior eficiência.

Diante disso, para que seja realizado com efetividade um programa de GI é
preciso ter a gestão documental implementada com sucesso (Figura 6).
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Figura 6: Relação entre gestão documental-informação-conhecimento.

Fonte: Ponjuán Dante – 2004 – p.139.

Essa relação não se trata de subordinação de uma pela outra, a gestão
documental é uma fase da gestão da informação, assim a GI se nutre da GD e esta
utiliza grande parte da plataforma da GI para que seus processos sejam mais
eficientes (PONJUÁN DANTE, 2004, p.139, tradução nossa). "A gestão da
informação é a cúpula das categorias estratégicas de maior dimensão para a
organização: a sua missão, visão, objetivos, metas" afirma Ponjuán Dante (2004,
p.99, tradução nossa).
Ponjuán Dante (2008, p.32), baseando-se em Orna (1999), explica que a
gestão da informação tem uma grande relação com as seguintes atividades no
âmbito organizacional:
Como se adquire, registra e armazena a informação;
Onde se encontram os recursos da informação dentro da organização e
quem tem a responsabilidade deles;
Como flui dentro da organização e entre ela e seu ambiente;
Como a organização a utiliza;
Como são aplicadas as habilidades das pessoas que lidam com a
informação e como elas interagem;
Como a tecnologia da informação apoia os usuários;
Quanto custa a informação e qual o valor tributado a organização;
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Quanto eficazmente todas as atividades relativas à informação contribuem
com o cumprimento dos objetivos organizacionais.
Desse modo, os elementos envolvidos nesse processo abrangem desde as
pessoas (habilidades, competências), perpassam pelos recursos que auxiliam
(tecnologias), e chega aos resultados que serão obtidos através da implantação do
programa de GI (custo-benefício), isto significa que ao implantar um programa de GI
todos esses fatores são levados em consideração.
Ponjuán Dante (2008, p.33-34) ainda destaca que a gestão da informação
deve identificar os seguintes elementos:
A qualidade da informação em si (ou seja, os conteúdos informacionais);
Os subsistemas de informação associados a todos os processos da
organização;
O ciclo de vida da informação;
Os recursos informacionais disponíveis, a correspondência com as
necessidades, prioridades e objetivos das estratégias informacionais;
O emprego racional e eficiente dos recursos informacionais, incluindo as
pessoas;
A qualidade dos processos e serviços informacionais;
Os fluxos de informação na organização;
O rol de cada pessoa com relação ao uso, tratamento e gestão dos
recursos de informação;
As auditorias de informação;
As competências das pessoas para usar a informação;
As competências dos que trabalham nas diferentes fases da cadeia de
suprimentos10;
A produtividade, os custos e o valor da informação;
Os indicadores de gestão (aplicados ao trabalho informacional): custo,
benefício, impacto, eficácia, eficiência, custo-benefício, custo-eficácia, etc.;
10

A cadeia de suprimentos é uma rede de serviços e opções de distribuição que cumpre as funções
de aquisição de matérias-primas, sua transformação em produtos/serviços e sua entrega aos
usuários. Esta cadeia é constituída por três partes, que estão relacionadas com o fornecimento,
transformação e distribuição. A alimentação (entrada) se concentra em como, quando e onde obter
matérias-primas para alimentar o sistema. O desenvolvimento converte essas matérias-primas em
produtos acabados. A distribuição garante que estes produtos acabados cheguem ao consumidor, o
utilizador final ou por vias diferentes. Costuma-se dizer que essa cadeia começa com os
fornecedores de nossos fornecedores e termina com os nossos utilizadores usuários (PONJUÁN
DANTE, 2008, p.33).
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O monitoramento da informação ambiental, a vigilância e a inteligência
organizacional;
A informação necessária para o redesenho de processos e serviços;
O

redesenho

dos

sistemas

de

informação,

o

benchmarking,

a

reengenharia de processos;
A alocação de recursos para o trabalho informacional, incluindo os meios
tecnológicos;
A informação necessária para a segurança dos meios tecnológicos;
A planificação de todas as atividades informacionais;
O desenho do sistema para a melhoria das atividades informacionais;
O monitoramento, a vigilância e a inteligência organizacional, assim como
tudo o que se pode conhecer desse ambiente;
A relação com a gestão documental;
A relação com os projetos de gestão do conhecimento;
O emprego adequado da meta-informação por parte dos sistemas de
informação da organização;
A medição e o controle da eficiência e impacto do trabalho informacional,
assim como a avaliação permanente de seu comportamento;
O emprego adequado da informação para a tomada de decisões.
Uma vez que a organização identifique esses elementos, estará naturalmente
desenvolvendo um programa de GI. É importante destacar que o profissional da
informação tem grande relevância nesse processo, entretanto, ele não desenvolverá
as atividades sozinho, ou seja, é necessário que haja um trabalho conjunto entre o
profissional da informação e profissionais de outros setores como, por exemplo, o
pessoal das áreas de tecnologia da informação (TI), financeira, administrativa, de
recursos humanos, entre outras. Além disso, é importante distinguir o que se
encontra em nível operacional, tático e estratégico, uma vez que exigem diferentes
formas de atuação por parte da GI.
A implantação de um programa de GI possui como principal finalidade a "[...]
identificação e a potencialização da aplicação e aproveitamento dos recursos
informacionais presentes tanto no ambiente interno quanto no externo à
organização" afirma Lousada (2011, p.85), assim colabora para as políticas
organizacionais, bem como agiliza e facilita as ações dos gestores subsidiando o

81

processo decisório. Todos os setores que produzem e recebem informações estão
envolvidos no processo.
Sendo assim, para que um programa de GI seja implementado é preciso
primeiramente que haja a gestão documental, uma vez que propicia a base para a
implementação da GI. Diante disso, na próxima subseção explanaremos o que é a
gestão documental e porque implementá-la, além disso, de que maneira os tipos
documentais se relacionam a esse processo.

3.4 Gestão Documental

As organizações possuem e utilizam cada vez mais documentos, devido a
grande variedade de processos que geram e dependem de informações para o seu
desenvolvimento, assim, é necessário aplicar técnicas de gestão documental,
mediante os sistemas adequados que vão gerenciar de forma correta e segura o
acúmulo de documentação (RODRÍGUEZ-MUÑOS; GONZÁLEZ-LORCA, 2002,
p.17).
Desde 2009 com a Lei Estadual de Arquivos, conhecida também como Lei
Estadual n° 5.56211, de 20 de outubro de 2009, em seu Artigo 1° menciona que:
É dever dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual a
gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos,
como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao
desenvolvimento social, educacional e científico e como elementos
de prova e informação do Estado e do cidadão, para a efetividade
dos direitos e garantias individuais e coletivos.

O conceito de gestão documental surgiu nos Anos 1940 nos Estados Unidos
com o termo ‘records management’ com o intuito de pensar mais a administração do
que a arquivística, pois tinha o objetivo de otimizar o funcionamento da organização,
limitando a quantidade de documentos produzidos, bem como seu prazo de guarda
(INDOLFO, 2007, p.30-31).
Segundo Machado e Camargo (1999, p.22), o conceito de gestão documental
ou gestão de documentos consiste no “[...] conjunto de procedimentos e operações
técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de
documentos em fase corrente e intermediária”. Dessa maneira, a implantação de um
programa de gestão documental garante às
11

Disponível em: <http://www.aperj.rj.gov.br/legislacao/lei5562.htm>. Acesso em: 14 jun. 2013.
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[...] empresas privadas o controle sobre as informações que
produzem ou recebem, uma significativa economia de recursos com
a redução da massa documental ao mínimo essencial, a otimização e
racionalização dos espaços físicos de guarda de documentos e
agilidade na recuperação das informações (BERNARDES;
DELATORRE, 2008, p.7).

Existem inúmeras vantagens decorrentes da implantação de um programa
eficiente de gestão documental como, por exemplo, o rápido acesso às informações
orgânicas, a diminuição de espaço físico utilizado, a elaboração de instrumentos de
controle e de pesquisa, entre outras. Bernardes e Delatorre (2008, p.8) destacam os
objetivos da gestão documental da seguinte forma:
Assegurar o pleno exercício da cidadania;
Agilizar o acesso aos arquivos e às informações;
Promover a transparência das ações administrativas;
Garantir economia, eficiência e eficácia na administração pública
ou privada;
Agilizar o processo decisório;
Incentivar o trabalho multidisciplinar e em equipe;
Controlar o fluxo de documentos e a organização dos arquivos;
Racionalizar a produção dos documentos;
Normalizar os procedimentos para avaliação, transferência,
recolhimento, guarda e eliminação de documentos;
Preservar o patrimônio documental considerado de guarda
permanente.

A gestão documental inclui, ainda, as seguintes etapas detalhadas no Quadro
5:
Quadro 5: Etapas da gestão documental.
Etapas
Produção de
documentos

Utilização dos
documentos

Destinação de
documentos

Tramitação
Organização e
arquivamento
Reprodução
Classificação

Descrição da Etapa
Momento em que se padronizam os tipos/séries documentais. São implantados
os sistemas de organização da informação e são aplicadas novas tecnologias
aos procedimentos.
Inclui as atividades de protocolo (recebimento, classificação, registro,
distribuição, tramitação e expedição), todas as atividades arquivísticas
(organização, arquivamento, reprodução, acesso à documentação e
recuperação da informação) e a gestão de sistemas de protocolo e arquivo,
sejam eles manuais ou informatizados.
Consiste em uma das fases mais complexas. A avaliação é desenvolvida
posteriormente à classificação dos documentos produzidos, recebidos e
acumulados pelas organizações, cada uma estabelece seus prazos de guarda,
de acordo com a legislação e sua própria necessidade, com o intuito de garantir
a preservação de documentos, bem como eliminar apenas os documentos
desprovidos de valor probatório e informativo.
Estudo das instâncias de decisão, padronização e controle do fluxo documental
(workflow).
Segue o plano de classificação.
Para preservar o documento original de guarda permanente ou visando
substituir o papel por um suporte tecnológico mais atual.
Recupera a função e a atividade que determinou a sua produção e identifica os
tipos/séries documentais.
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Identifica o valor documental e analisa o ciclo vital para estabelecer os prazos
de guarda e destinação (eliminar ou guardar permanentemente).
Fonte: Elaboração própria baseado em Bernardes e Delatorre – 2008 – p.9.

Avaliação

A gestão documental estabelece que o primeiro elemento a ser realizado
consiste no estudo da produção de documentos de cada produtor, assim é
efetivamente na produção de documentos que ocorre a identificação dos tipos
documentais produzidos, recebidos e acumulados, a definição de quais e quando
poderão ser eliminados e quais deverão ser preservados permanentemente
conforme explicam Bernardes e Delatorre (2008, p.7). Isso significa que é no início
da gestão documental que os tipos documentais serão identificados e, é a partir
dessa ação, que todo o processo ocorrerá com efetividade.
Embora esta sequência proposta pelas autoras não seja efetivamente a
sequência correta, os elementos apresentados são. Um exemplo de incoerência
nesta sequencia é que a tramitação ocorre antes da destinação e a classificação
ocorre em conjunto com a identificação documental. Nesse sentido, nem sempre a
prática exercida nas organizações ocorre da maneira que as autoras mencionaram
e, muito menos, na sequência em que foi mencionada, entretanto, é importante
ressaltar como deveria ser idealmente, bem como destacar que as atividades
operacionais devem caminhar juntas com as atividades intelectuais.
Os instrumentos arquivísticos como o PC e a TT auxiliam e garantem o
sucesso da gestão documental, além disso, intensificam a agilidade e a precisão no
que tange a recuperação dos conteúdos informacionais.
Desse modo, uma vez estabelecido o momento em que a identificação dos
tipos documentais deve ser realizada no âmbito da gestão documental, destacamos
a importância dos tipos documentais, visto que auxiliam,
[...] no aprimoramento das tarefas realizadas pelos administradores
envolvidos com os procedimentos de gestão documental,
melhorando a tramitação, a produção e o controle do arquivamento
de documentos junto aos órgãos produtores. Na medida em que
fornecesse informações precisas sobre as características da ação
administrativa e de seu produtor, registrados nos tipos documentais,
as informações produzidas sobre as séries documentais se tornam a
base para a realização das tarefas desenvolvidas pelo arquivista. A
identificação é condição sine qua non para o desenvolvimento das
funções arquivísticas da avaliação, classificação, descrição e
também da produção documental (RODRIGUES, 2008, p.202).

É a partir da identificação, defendida aqui como atividade arquivística que
deve ser realizada no momento da produção documental, porquanto “[...] são
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definidas as regras para sua formatação e utilização, tramitação" afirma Rodrigues
(2008, p.203), ou seja, caso não seja realizada a identificação todas as outras ações
arquivísticas estão suscetíveis a falhas.
Diante disso, a relação entre a gestão documental e a identificação dos tipos
documentais é clara, uma vez que a identificação inicia o processo de gestão que,
por sua vez, é essencial para que as informações sejam tratadas, organizadas e
disseminadas com eficiência propiciando subsídios efetivos ao processo decisório.
Afirmamos que para a implementação da GI é necessário efetivamente que
seja realizada a GD. E para que a GI realmente seja realizada é preciso conhecer
primeiramente as vantagens que poderá proporcionar à organização. Para tanto, é
importante poder contar com a valorização da informação por parte dos executivos
do nível estratégico e tático, bem como contar com a presença de um profissional da
informação que, conjuntamente com outros profissionais gerenciarão a informação,
através de métodos e técnicas específicas para esse fim, de modo a transformar a
informação em valor estratégico para apoiar as ações organizacionais e auxiliar na
geração de inteligência competitiva (IC) que, será detalhada na próxima Seção.

3.4.1 Tipologia Documental

Alguns autores denominam a Tipologia Documental de Diplomática
Contemporânea, nessa perspectiva, por meio dos estudos realizados nas Escolas
Europeias observamos que a Diplomática era vinculada a Paleografia e entendida
como uma Ciência auxiliar da História, entretanto, nos Anos 70 e 80, do Século XX,
ocorre à desvinculação da Diplomática da História e a apropriação da Diplomática
pela Arquivologia. Assim, novos aspectos da Diplomática passam a ser observados
no que tange ao estudo do documento, influindo consideravelmente no surgimento
do que se conhece por Tipologia Documental, cuja diferença reside no fato de que
enquanto a primeira estuda o documento isoladamente, a segunda o estuda
enquanto conjunto orgânico. Esse fato também possibilitou que o termo ‘Tipologia
Documental’ fosse também conhecido como ‘Diplomática Contemporânea’ conforme
explica Bellotto (2002, p.20).
Para Delmas (1998 apud BELLOTTO, 2002, p.20),
A Tipologia pode ser chamada de Diplomática Arquivística ou, melhor
ainda, de Diplomática Contemporânea, se se atentar o quanto o
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objeto e os objetivos de ambas podem ser amalgamados [...] Para
ele, a preocupação da disciplina é, atualmente, menos o estudo da
estrutura, forma, gênese ou tradição, e mais o da tipologia dos
documentos.

Ressalta-se que este autor se posiciona assim, devido ao fato de que a
Diplomática está sendo pensada, enquanto apropriação de seu método pela
Arquivística e não ela isoladamente, e é justamente por isso que se faz necessário
conhecer bem esses conceitos.
O elemento-chave na utilização da Tipologia Documental se dá no encontro
desejado entre o documento [suporte, meio, contextualização] e sua função [aquilo
que se pretende ao emitir um documento], assim, nessa interação e concretização
chega-se a sua finalidade dispositiva, probatória ou informativa (BELLOTTO, 2002,
p.93).
Para Camargo e Bellotto (1996, p.74) a Tipologia Documental pode ser
entendida como o "estudo dos tipos documentais", cuja preocupação está centrada
na produção de documentos enfocando a atividade que o gerou.
O arquivista deve considerar essa ação essencial para o desenvolvimento de
seu trabalho, visto que é no reconhecimento dos tipos documentais que se inicia a
elaboração dos instrumentos arquivísticos que serão decisivos para os serviços
arquivísticos. Na Tipologia Documental se estuda tanto os elementos internos
quanto externos dos documentos e, também, leva sempre em conta a “lógica
orgânica dos conjuntos documentais” (BELLOTTO, 2002, p.20).
De acordo com Pazin (2005, p.9) “[...] antes de analisar a estrutura interna
dos documentos, é importante conhecer e compreender a instituição que os
produziu e estabelecer a divisão entre atividades-meio12 e atividades-fim13”.
Os arquivos são considerados reflexos das atividades desenvolvidas pelas
organizações, diante disso Lopez (1999, p.78) afirma que,
[...] os arquivos devem ser reveladores das atividades efetivamente
desenvolvidas pelas instituições (ou pessoas) ao longo da sua
existência, revalorizando, desse modo, os elementos informais (ao
lado dos normativos) como único meio de inserir corretamente os
documentos em seu contexto de produção, permitindo assim uma
interpretação histórica nos moldes propostos pelo perspectivismo
12

Atividades-meio: conjunto de operações que uma instituição leva a efeito para auxiliar e viabilizar o
desempenho de suas atribuições específicas e que resulta na acumulação de documentos de
caráter instrumental e acessório (PAZIN, 2005, p.9).
13
Atividades-fim: conjunto de operações que uma instituição leva a efeito para o desempenho de
suas atribuições específicas e que resulta na acumulação de documentos de caráter substantivo
para o seu funcionamento (PAZIN, 2005, p.9).
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histórico. O estabelecimento de tipologias documentais é
fundamental para que esse processo possa ocorrer, representando
os primeiros passos em um vasto caminho.

A utilização da Tipologia Documental se faz imprescindível no início das
ações arquivísticas, para revelar as atividades desenvolvidas por uma organização
ou pessoa apresentando a organicidade dos conjuntos documentais.
A utilização da Tipologia Documental não é tão antiga quando comparada
com outras atividades da área, pois foi iniciada em 1988, pelo Grupo de Trabalho
dos Arquivistas Municipais de Madri que, por sua vez, era coordenado por Vicenta
Cortés Alonso. Vale destacar que este modelo desenvolvido pelos espanhóis
influenciou na formação de outros grupos de trabalhos na própria Espanha e
também no Brasil. Os elementos que devem ser considerados ao realizar a análise
tipológica estabelecida pelo Grupo de Trabalho dos Arquivistas Municipais de Madri
consiste em:
1. Tipo (espécie documental + atividade concernente), definição (a
ser buscada na legislação, glossários, dicionário terminológicos)
e caracteres externos (gênero, suporte, forma).
2. Código da série que corresponde ao tipo no plano de
classificação. Posição da série dentro do fundo ou do conjunto
maior.
3. Entidade produtora acumuladora.
4. Atividade(s) que gera(m) o tipo documental em foco.
5. Destinatário, se for o caso.
6. Legislação que cria a entidade e a função/atividade que originará
a série.
7. Tramitação. Sequência das diligências e ações (trâmites),
prescritas para o andamento de documentos de natureza
administrativa até seu julgamento ou solução. É o procedimento
que gera e em que atua a tipologia.
8. Documentos básicos que compõem o processo, se for o caso.
9. Ordenação. Posição dos documentos dentro da série.
10. Conteúdo. Dados repetitivos na tipologia analisada.
11. Vigência. “qualidade que apresenta um documento enquanto
permanecem efetivos e válidos os encargos e disposições nele
contidos”. (tempo de arquivamento no arquivo setorial).
12. Prazos. (tempo de permanência no arquivo setorial) eliminação
(ou preservação em arquivo permanente). A fixação dos prazos
não cabe quando se analisa documentos já de guarda
permanente (TOGNOLI; BARROS, 2009, p.10).

Atualmente esta análise, ainda, é utilizada como base para o estabelecimento
dos tipos documentais, porém quando esta proposta foi criada não existia esse tipo
de análise e, por isso mesmo, foi considerada inovadora, muito ainda pode ser
pensado a respeito destes elementos.
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Nas discussões de Bellotto (2002, p.21), para a realização da identificação
tipológica é necessário determinar os seguintes elementos: “[...] a) a sua
origem/proveniência; b) a sua vinculação à competência e as funções da entidade
acumuladora; c) a associação entre a espécie em causa e o tipo documental; d) o
conteúdo; e) a datação”. Além disso, a autora também afirma que o estudo da
Tipologia Documental tem sido considerado vantajoso nos vários segmentos do
processamento documental, tais como:
1) Na classificação/arranjo, por facilitar o entendimento da
composição da série;
2) Na descrição, esclarecendo que os conteúdos veiculados
em determinado formato jurídico têm certos dados que são
fixos e outros variáveis, e que este conteúdo liga-se de
forma obrigatória à espécie que o veicula;
3) No serviço aos usuários, pois a identificação dos tipos
documentais traz informações antecedentes e exteriores ao
próprio conteúdo do documento, fundamentais para sua
compreensão dentro do conteúdo jurídico-administrativo de
produção;
4) Na avaliação, porque as tabelas de temporalidade partem
da identificação das funções refletidas nas séries
documentais que se quer avaliar para estabelecer o destino
dos documentos [...] (GAGNON-ARGUIN, 1998 apud
BELLOTTO, 2004, p.62).
Observamos que o estudo dos tipos documentais contribui de inúmeras
formas para os processos organizacionais propiciando efetividade, principalmente,
para o processo decisório. Nessa perspectiva, na próxima subseção abordaremos
como é feita a identificação dos tipos documentais em ambientes empresariais e sua
importância para o processo decisório.

3.4.2 Tipos Documentais e sua Importância para o Processo Decisório

A identificação dos tipos documentais desde a produção de documentos é
essencial, uma vez que é por meio dela que podemos conhecer mais sobre a
organização, sua função, processos, atividades e tarefas que são materializados nos
documentos produzidos internamente. Nessa perspectiva, é importante identificar os
produtores, as características dos documentos, a datação (época), entre outras
características documentais. Através do reconhecimento dos tipos documentais
torna-se possível a obtenção de diferentes informações que, por sua vez, serão
determinantes para a organização, porquanto os documentos são uma espécie de
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espelho da organização e isso significa que, se a documentação está sendo
gerenciada eficientemente, ou seja, tratada, organizada, gerenciada, disseminada e
acessada com eficiência, a organização estará caminhando bem; entretanto, se a
organização não valoriza os documentos produzidos e não reconhece a importância
destes para que possa atingir seus objetivos e metas, bem como para auxiliar os
gestores na tomada de decisão, de forma que estes possam avaliar entre as
alternativas menos consistentes e mais precisas, assim, a organização exposta às
mudanças do mercado, terá melhores condições para enfrentar crises e riscos não
previstos que serão determinantes para sua existência.
Para Rodrigues (2008, p.202) os tipos documentais auxiliam as organizações
[...] no aprimoramento das tarefas realizadas pelos administradores
envolvidos com os procedimentos de gestão documental,
melhorando a tramitação, a produção e o controle do arquivamento
de documentos junto aos órgãos produtores. Na medida em que
fornecesse informações precisas sobre as características da ação
administrativa e de seu produtor, registrados nos tipos documentais,
as informações produzidas sobre as séries documentais se tornam a
base para a realização das tarefas desenvolvidas pelo arquivista. A
identificação é condição sine qua non para o desenvolvimento das
funções arquivísticas da avaliação, classificação, descrição e
também da produção documental (RODRIGUES, 2008, p.202).

Isso ocorre porque o reconhecimento dos tipos documentais é feito desde o
momento da produção de documentos, mais especificamente na etapa inicial da
gestão documental. Dessa maneira, as etapas seguintes ocorrerão com maior
efetividade e qualidade, não permitindo que o arquivista seja sobrecarregado, bem
como proporcionando as informações necessárias a respeito da documentação
existente.
Os tipos documentais nada mais são do que a materialização de uma
determinada função da organização nos documentos, refletindo não só os elementos
internos, mas também os externos, não deixando a organicidade dos conjuntos
documentais. Diante disso, a Tipologia Documental que consiste no estudo dos tipos
documentais (BELLOTTO; CAMARGO, 1996, p.74) diz respeito à relação entre o
documento e a organização, bem como de seus funcionários. Para Rodriguez (2010,
p.68):
O tipo documental não deve ser confundido com a própria unidade
documental. O tipo reflete um "modelo perfeito", pautado no elo
existente entre espécie e a função geradora do documento,
consequência natural do registro de uma atividade, estabelecendo
um padrão a ser empregado. Podemos considerar o tipo documental
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como parâmetro para o reconhecimento de outros documentos com
características semelhantes de produção e tramitação.

Assim, o tipo documental consiste na "espécie14 documental somada à função
que a produziu, criando séries tipológicas, isto é, cada tipo documental equivale a
uma série documental” conforme explica Lopez (1999, p.71).
Nessa perspectiva, os tipos documentais formam as séries15 documentais e
consequentemente os grupos16 e os fundos17 que, por sua vez, formam o acervo
documental, bem como propiciam a elaboração dos instrumentos arquivísticos
como, por exemplo, o PC, a TT, inventários, catálogos, entre outros.
Os instrumentos arquivísticos garantem a efetividade dos procedimentos da
gestão documental, e maior agilidade e precisão quando se necessita recuperar uma
informação. Além disso, estabelece de forma eficiente quando o documento pode
ser eliminado, decisão baseada na legislação e normas organizacionais, enfim, são
instrumentos de apoio ao profissional que, por sua vez, influenciam no acesso à
informação (NASCIMENTO, 2011, p.56).
Se não houver a identificação e o reconhecimento no início do processo da
gestão documental, consequentemente haverá falhas no que tange a tramitação,
acesso e uso dos documentos, isto significa que não realizando a análise da
produção documental no início do processo, as ações arquivísticas realizadas
posteriormente serão afetadas consideravelmente. É por meio do reconhecimento
dos tipos documentais “[...] que o arquivista será capaz de elaborar outros
instrumentos arquivísticos, bem como conhecer os fluxos documentais existentes na
organização. Assim, defendemos que a identificação do tipo documental é a primeira
etapa para possibilitar o acesso e a recuperação da informação orgânica”
(NASCIMENTO, 2011, p.14).
A criação e acumulação de documentos por uma instituição e/ou
pessoa ocorre sempre de acordo com as atividades e funções
exercidas por ela durante sua existência. Para compreender o
arquivo, é necessário compreender quem o produziu. Nesse sentido,
a pesquisa da história administrativa da instituição é fundamental
para o entendimento de suas funções e atividades, fornecendo o
contexto da produção documental (PAZIN, 2005, p.9).
14

“[...] é a configuração que assume o documento de acordo com a disposição e a natureza das
informações nele contidas” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p.34).
15
“Sequência de unidades de um mesmo tipo documental” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p.69).
16
“Divisão de um fundo, definida de acordo com o método estrutural ou funcional” (CAMARGO;
BELLOTTO, 1996, p.41).
17
“Unidade constituída pelo conjunto de documentos acumulados por uma entidade que, no arquivo
permanente, passa a conviver com arquivos de outras” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p.34).
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Vale ressaltar que é necessário primeiramente conhecer a organização como
um todo, identificando todos os aspectos relacionados à produção documental,
realizando o diagnóstico e mapeando as informações relevantes para a organização.
A partir do diagnóstico e do levantamento histórico, administrativo, financeiro,
tecnológico etc. da organização, o arquivista terá subsídios para desenvolver as
atividades inerentes à gestão documental.
É importante que se conheça todos os setores e todos os documentos
produzidos, portanto, o arquivista deve realizar uma integração consistente com
todos os setores e funcionários da organização, para que haja o compartilhamento
de informações, de maneira a contribuir efetivamente para a organização.
[...] no momento em que o profissional arquivista se insere na
organização os outros colaboradores não se sentem confiantes para
disponibilizar os documentos produzidos para um profissional que
desconhecem em termos de responsabilidade, função, atividades e
tarefas desempenhadas, portanto, o bom relacionamento e o
desenvolvimento de ações concretas em relação a gerar uma cultura
organizacional/cultura informacional que valorize o trabalho do
arquivista são essenciais, caso contrário o trabalho do arquivista será
prejudicado (NASCIMENTO, 2011, p.31).

Para que efetivamente ocorra o diagnóstico dos setores e funcionários
organizacionais, no que tange a produção de documentos, deve ser feito um
levantamento que pode ser realizado através de questionários, entrevistas e
observações junto aos funcionários das distintas áreas que compõem a organização
que, se constituem em produtores de informação orgânica, bem como por meio do
mapeamento dos depósitos (armazenagens) de documentos (PAZIN, 2005, p.10).
Destacamos que durante a análise da produção documental é importante associar
os documentos às suas respectivas funções (PAZIN, 2005, p.11), e isso somente
poderá ser desenvolvido por um profissional que conheça bem a organização.
Cada organização possui os seus objetivos e metas próprios que variam de
acordo com o negócio, a missão e a visão, ou seja, as organizações são diferentes
entre si, portanto, os tipos documentais são específicos a cada realidade
organizacional. Assim, quando as organizações são similares, ou seja, apresentam
características semelhantes pode-se utilizar o levantamento de tipos documentais
dessas organizações como parâmetro, entretanto, adequando o que for necessário.
Conforme explica Thomassem (2006, p.9) “[...] qualquer um que vá realizar
uma tarefa quer ter acesso rápido às informações, de modo a desempenhar tal
tarefa com eficácia e eficiência”, isto é, havendo a percepção da importância da
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identificação dos distintos tipos documentais, consequentemente haverá uma maior
efetividade em todas as ações arquivísticas e proporcionará o acesso aos
documentos de forma rápida e qualitativa pelos gestores quando deles
necessitarem.
Partindo desse pressuposto, os tipos documentais são subsídio para o
processo decisório, uma vez que as informações orgânicas precisam chegar até a
destinação final com qualidade e com todas as informações inerentes àquele
documento. Além disso, é a identificação e o reconhecimento dos tipos documentais
que permitem a implantação de um programa de gestão documental eficaz e que
resultam em um arquivo de qualidade para as organizações.
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4 ABORDAGEM SOBRE A INTELIGÊNCIA COMPETITIVA
Quando discutimos acerca de ambientes empresariais e sua complexidade no
que tange o processo decisório, seus fluxos informacionais, os indivíduos, a
informação etc., é necessário abordarmos também a IC, já que ela se constitui em
um dos fatores-chave para auxiliar as organizações a valorar as informações e
utilizá-las como estratégia, para a obtenção de lucros e para alcançar a
competitividade diante da concorrência e disputa por mercados consumidores.
Nessa perspectiva, é necessário refletirmos acerca da sociedade na qual
estamos inseridos, visando estabelecer uma aproximação teórica que justifique a
importância e o significado da IC para as organizações.
Estamos inseridos em uma sociedade capitalista na qual o capital consiste na
principal base econômica e social que, por sua vez, favorece o estabelecimento de
um contexto organizacional, cuja perspectiva metodológica é embasada no método
cartesiano [Descartes] que a sistematizou em 4 (quatro) princípios:
a evidência (duvidar de tudo, exceto do que é evidente);
o analitismo (o todo deve se explicar integralmente por suas
partes);
a redução (o todo se reduz à exata soma de suas partes);
a exaustividade (para compreender o todo, é necessário
compreender tudo de cada uma de suas partes) (HALÉVY, 2010,
p.12).

Essa perspectiva metodológica reduz a maneira de olharmos para um
determinado fenômeno, restringe a forma de pensar nos deixando ‘cegos’ para
enxergar além do que poderíamos ver. Essa perspectiva está tão arraigada na
sociedade que a influencia em todos os aspectos, desde a maneira de criarmos um
texto, perpassando pelas discussões, reflexões, até na maneira como funcionam as
organizações, o modelo econômico, a maneira com que as pessoas enxergam o
modelo econômico etc. Atualmente, muito tem se discutido acerca dessas questões,
e alguns pesquisadores têm sugerido que esta perspectiva deva ser superada por
outra que ultrapasse as problemáticas decorrentes dela, bem como que seja
superado esse modelo de sociedade e o modelo econômico. Nesse caso,
enfatizando a globalização perversa18 que, de acordo com Santos (2000), foi o que

18

Globalização perversa - termo cunhado por Milton Santos (2000, p.37).
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transformou a cultura, os valores, as crenças, os indivíduos, as relações, entre
outras coisas.
No final do Século XX o mundo tornou-se unificado por "[...] novas condições
técnicas, bases sólidas para uma ação humana mundializada" afirma Santos (2000,
p.37) e, ainda,
Considerando, em primeiro lugar, a emergência de uma dupla tirania,
a do dinheiro e a da informação, intimamente relacionadas. Ambas,
juntas, fornecem as bases do sistema ideológico que legitima as
ações mais características da época e, ao mesmo tempo, buscam
conformar segundo um novo ethos as relações sociais e
interpessoais, influenciando o caráter das pessoas. A
competitividade, sugerida pela produção e pelo consumo, é a fonte
de novos totalitarismos, mais facilmente aceitos graças à confusão
dos espíritos que se instala. Tem as mesmas origens a produção, na
base mesma da vida social, de uma violência estrutural, facilmente
visível nas formas de agir dos Estados, das empresas e dos
indivíduos. A perversidade sistêmica é um dos seus corolários
(SANTOS, 2000, p.37).

Diante disso, evidenciamos que com a globalização ocorreram mudanças nas
relações sociais e interpessoais que, por sua vez, influenciaram os indivíduos,
ocorrendo, conforme Santos (2000), a perversidade ao modificar as formas de
pensar as relações, a concorrência e o dinheiro. Podemos analisar que o problema
não está no capitalismo em si, mas na sociedade capitalista que se deixou
influenciar de forma determinante pela globalização, permitindo a inversão de
valores, da cultura, de questões éticas e, muitas outras, que já estão tão arraigadas
que acreditamos ser difícil ocorrer uma reversão da situação.
A globalização tem provocado durante o Século XXI uma competitividade
cada vez maior entre as organizações. Essas buscam obter diferenciais
competitivos, assim, impõe-se o aumento da produtividade em todos os âmbitos, a
redução de custos e a qualidade dos produtos, ou seja, são diferenciais decisivos
para proporcionar a diferença entre as organizações. O foco passa ser as
necessidades dos clientes e não a produção em si e, isso, faz com que a informação
seja um elemento essencial para as organizações, cada vez mais as informações
sobre clientes, concorrentes, economias, mercados, finanças, inovação etc. são
mais valoradas, porquanto proporcionam diferenciais significativos para as
organizações.
Desde a antiguidade o homem busca de alguma forma obter qualquer tipo de
vantagem, através de conhecimentos diferenciados, isso indica que o processo de
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IC vem sendo desenvolvido há anos, mas não com essa terminologia. Há
aproximadamente três décadas que órgãos governamentais e militares cunharam
sua denominação no formato que conhecemos atualmente, e partir de então a IC
também se disseminou nas organizações, ganhando maior relevância e sendo cada
vez mais abordada e refletida em nossa sociedade.
Algumas denominações de inteligência competitiva configuram-se "[...] desde
Veille Technologique, Intelligence Economique, Intelligence Concurrencielle, na
França até Competitive Intelligence, Business Intelligence (BI) e Competitor
Intelligence, nos Estados Unidos" (CARVALHO, 2001, p.3). Por outro lado, “[...] o
termo inteligência, de origem latina, significa a capacidade de aprender,
compreender, interpretar, mas também pode significar, serviço de informações se for
considerada a sua origem inglesa” afirma Carvalho (2001, p.3), a primeira utilização
do termo foi de Alden Burton, em 1959, mas os primeiros registros datam das
Décadas de 1970 e 1980, contudo seu maior desenvolvimento ocorreu a partir dos
Anos 1990.
Além disso, existem duas correntes no âmbito da inteligência competitiva:
uma consiste na corrente francesa, direcionada ao monitoramento tecnológico e à
inovação tecnológica, e a outra consiste na corrente americana, voltada para a
análise de informações associada à competitividade de mercado (CARVALHO,
2001, p.3).
No Brasil, a atividade de inteligência competitiva teve início durante a
década de 1990. O curso de Especialização em Inteligência
Competitiva – CEIC, cuja primeira versão ocorreu em 1997, no Rio
de Janeiro, pode ser considerado o marco inicial da IC no Brasil. De
lá para cá essa atividade vem crescendo, principalmente após a
fundação da Associação Brasileira dos Analistas de Inteligência
Competitiva – ABRAIC [...] (MENDES; MARCIAL; FERNANDES,
2010, p.27).

Para uma visão mais precisa acerca da evolução da IC, Prescott (1999)
apresenta uma síntese abrangendo desde 1980 (Quadro 6). É importante ressaltar
que o autor fez essa síntese no ano de 1999, portanto, os itens ‘momento atual’ e
‘futuro’ referem-se a esta data, ou seja, o ‘momento atual’ e o ‘futuro’ apresentados
no referido Quadro já aconteceram. Contudo, defendemos que mesmo assim é
relevante apresentar a síntese feita por ele, para que possamos entender a evolução
da IC no contexto do final dos Anos 90.
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Quadro 6: Evolução da inteligência competitiva.
Período
Estágios

Pré-1980
Coleta de dados
competitiva

Eventos
principais

Porter (1980)
escreve o livro
Estratégia
competitiva

1980-1987
Análise do
competidor e da
indústria
Fundação da
Society of
Competitive
Intelligence
Professionals
(SCIP)

1988-Presente
Inteligência
competitiva
A revista CIR
“Competitive
Intelligence
Review” se
estabelece

Futuro
IC é vista como
competência
básica
Curso de IC passa
a fazer parte dos
cursos de
Administração e
Negócios ao redor
do mundo

Atributos
Grau de
formalização

Informal

Primeiras
unidades formais

Formal

Orientação

Tática

Tática

Análise

Pouca ou
nenhuma
Baixa

Limitada
quantitativa
Limitada

Tática e
estratégica
Quantitativa e
qualitativa
Moderada

Fraco

Forte

Influência direta

Planejamento e
Marketing

Planejamento/
Marketing e
Unidades de
Negócio

Unidades de
Negócio/Marketing
e Planejamento

Atenção da
alta direção
Ligação com Pouco
o processo
decisório
Localização
Localização
Marketing e
da área de
Departamento de
IC na
Pesquisa
organização
Principais Problemas
Desenvolvimento
de capacitação em
obtenção de
informação

Vender a ideia de
IC dentro da
empresa.
Profissional de IC
com imagem de
espião.
Desenvolvimento
de capacidade
analítica

Demonstrar
influência direta no
resultado da
empresa.
IC orientada para
a decisão ou
orientada para o
ambiente externo.
IC se
internacionaliza.
Desenvolvimento
de softwares de
IC.
O papel da
tecnologia de
informação.
Fonte: Prescott – 1999 – p.39.

Integração de
formal e
informação
Estratégica
Ênfase na
qualitativa
Alta

Gerenciar unidade
de IC paralela.
Infraestrutura de
IC para
multinacionais.
IC como processo
de aprendizado.
Análise de redes.

Por meio da síntese de Prescott (1999) podemos observar que a IC evoluía
sensivelmente entre os anos de 1980 e 2000 e, atualmente, podemos considerar
que é um elemento essencial para as organizações, porquanto está cada vez mais
presente de maneira formal às estruturas organizacionais.
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Destacamos que é impossível pensar em uma organização que atua em
mercados competitivos que não utilize a IC, tendo em vista que sem a IC a
organização estaria sujeita a estagnação e, até mesmo, a falência.
Segundo Medeiros (2013, p.1) a inteligência competitiva auxilia os “[...]
líderes, empresários e empreendedores a descobrir o que existe de melhor em suas
organizações e empresas, em seus funcionários, clientes e concorrentes, bem como
as oportunidades do ambiente mercadológico” e, inclusive, ajuda a alta direção na
formulação de estratégias competitivas adequadas.
Porter (2004, p.26) afirma que “O desenvolvimento de uma estratégia
competitiva é, em essência, o desenvolvimento de uma fórmula ampla para o modo
como uma empresa competirá, quais deveriam ser as suas metas e quais as
políticas necessárias para levar-se a cabo essas metas”.
Figura 7: A roda da estratégia competitiva.

Fonte: Porter – 2004 – p.26.

A Figura 7 destaca que a estratégia competitiva consiste em uma combinação
dos fins (metas) que a empresa busca, e dos meios (políticas) pelos quais ela
pretende chegar lá. Além disso, articula aspectos básicos da estratégia competitiva,
no centro da roda constam as metas, ou seja, consiste na definição de como a
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empresa pretende competir e seus objetivos econômicos e não econômicos. Os
raios da roda são as políticas operacionais básicas com as quais a empresa buscará
atingir as metas, como uma roda, os raios devem estar conectados entre si, caso
contrário a roda não girará (PORTER, 2004, p.27-28).
Após apresentar um diagrama para formular a estratégia competitiva Porter
(2004) apresenta também em qual contexto a estratégia competitiva é formulada
(Figura 8), centrando-se em 4 (quatro) fatores básicos determinantes para obter
vantagem competitiva: pontos fortes e fracos (refere-se ao perfil de ativos e as
qualificações em relação à concorrência) relacionados aos valores pessoais dos
principais executivos, as ameaças e oportunidades [políticas, econômicas,
tecnológicas etc.] relacionadas às expectativas do mercado (PORTER, 2004, p.2829).
Figura 8: Contexto em que a estratégia competitiva é formulada.

Fonte: Porter – 2004 – p.27.

É importante ressaltar as estratégias competitivas, uma vez que é por meio
delas que é possível obter diferenciais competitivos antes dos concorrentes e,
consequentemente, se destacar frente aos clientes e diante da concorrência.
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Os objetivos da IC, segundo a SCIP19 são:
Evitar surpresas;
Reduzir a incerteza na tomada de decisão;
Prever mudanças da indústria e prevenir surpresas
mercadológicas;
Ter melhor entendimento sobre a capacidade atual e futura dos
concorrentes, clientes, entidades governamentais, fornecedores,
entre outros;
Avaliar, de forma objetiva e contínua, a posição competitiva atual
e futura da empresa;
Identificar ameaças e oportunidades antes que seus
competidores o façam (MENDES; MARCIAL; FERNANDES,
2010, p.34).

Segundo Calof e Skinner (1998, p.38),
Inteligência competitiva pode ser definida como recomendações
práticas decorrentes de um processo sistemático, envolvendo
planejamento, coleta, análise e divulgação de informações sobre o
ambiente externo para oportunidades e desenvolvimentos que
podem afetar a empresa ou situação competitiva de um país.

De acordo com Valentim (2003, p.2) que apresenta um estudo aprofundado
acerca da IC em organizações,
[...] a inteligência competitiva é o processo que investiga o ambiente
onde a empresa está inserida, com o propósito de descobrir
oportunidades e reduzir os riscos, bem como diagnostica o ambiente
interno organizacional, visando o estabelecimento de estratégias de
ação a curto, médio e longo prazo.

A mesma autora enfatiza que para o desenvolvimento da IC se faz necessário
à compreensão do que seja dado, informação e conhecimento, uma vez que estes
são elementos base para a aplicação e desenvolvimento da IC. Dado, informação e
conhecimento são constantemente citados, porém sua compreensão é distinta por
diferentes autores e, por isso mesmo, se faz necessário evidenciar aqui algumas
dessas compreensões e utilizá-las como norteadoras para entender como a IC faz
uso desses elementos.
Pérez-Montoro Gutierréz (2004) analisa conceitos cunhados sobre dado,
informação e conhecimento a partir de distintos autores, cujas considerações são
relevantes. Os autores analisados por Pérez-Montoro Gutierréz são: Nonaka e
Takeuchi (1995), Wilson (1996), Davenport (1997) e Davenport e Prusak (1998).
Primeiramente evidencia os conceitos da seguinte forma: (a) Dado, informação e
conhecimento não são conceitos trocáveis; (b) A fronteira entre dados, informação e
19

Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP).
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conhecimento é um espaço contínuo difícil de sedimentar (PÉREZ-MONTORO
GUTIERRÉZ, 2004, p.8, tradução nossa).
Desse modo, Pérez-Montoro Gutierréz (2004, p.9, tradução nossa) define
dado como sendo a “[...] matéria-prima da informação, são eixos físicos que não
contém um significado inerente, não incluem necessariamente interpretações e
opiniões, e não leva associado nenhuma característica que pode revelar sua
importância ou sua relevância”.
Para Miranda (1999, p.286), dados refere-se a um "[...] conjunto de registros
qualitativos ou quantitativos conhecido que organizado, agrupado, categorizado e
padronizado adequadamente transforma-se em informação". Para o mesmo autor a
informação consiste em "[...] dados organizados de modo significativo, sendo
subsídio útil à tomada de decisão" (MIRANDA, 1999, p.287).
A informação é um fenômeno mais amplo perpassando os três elementos,
qual seja dado, informação e conhecimento. Para Pérez-Montoro Gutierréz (2004,
p.9, tradução nossa) a informação é o “[...] dado dotado de significado”, e
A informação deve ser entendida como o subconjunto de dados que
adquirem significado para o receptor dos mesmos. Ou dito ainda em
outros termos: um dado passa a ser informação quando adquire
significação para seu receptor, um dado é ou não informação
dependendo de seu significado para esse receptor (PÉREZMONTORO GUTIERRÉZ, 2004, p.9, tradução nossa).

Observamos que a definição de dado reflete a noção de algo evidenciado,
mas sem significação expressiva; informação, por sua vez, pode ser considerada
como um conjunto de dados dotados de significado, e a informação compreendida e
apropriada pelo sujeito, por meio de suas próprias condições cognitivas pode ser
chamada de conhecimento. É claro que esses fenômenos consistem em algo mais
complexo que, exige a compreensão de uma série de outros fatores, para de fato se
aproximar de uma significação.
É por isso que para muitas organizações, ainda, não está claro a importância
estratégica da informação e do conhecimento, pois para se compreender uma
informação é preciso desenvolver certa análise sobre os dados; e para que esta
informação se torne conhecimento é necessária a mediação por parte do indivíduo,
ou seja, ele deve ser capaz de compreender a informação para apropriá-la a partir
de seu processamento cognitivo.
O conhecimento deve identificar-se com a informação que é
assimilada por um indivíduo e que permite a este tomar decisões e
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atuar. Nesse sentido, o conhecimento se encontra muito mais
relacionado com a ação que os dados ou a própria informação
(PÉREZ-MONTORO GUTIERRÉZ, 2004, p.9, tradução nossa).

Evidenciamos que não buscamos apresentar uma definição conclusiva ou
definitiva acerca do que seja dado, informação e conhecimento20, entretanto, é
importante esclarecer de que maneira pensamos esses elementos fundamentais
para o processo de IC.
Quanto à operacionalização da inteligência é preciso destacar alguns
elementos:
A inteligência só advém do todo, portanto manter a visão holística
do conjunto de dados é fator imprescindível para o sucesso de
qualquer processo de busca da inteligência;
Blocos de dados afins precisam fazer sentido face ao todo, o que
implica na necessidade do foco durante a coleta de dados das
diversas fontes;
Uma interação constante entre analistas e coletores de
informação pode agir positivamente sobre a busca, auxiliando a
resolução de problemas de foco e acelerando a análise final
(AMARAL, 2006, p.76).

Os sujeitos organizacionais utilizam dados, informações e conhecimentos
para analisarem as situações em que a organização se encontra, bem como para
criarem estratégias competitivas e tomarem decisões, por isso mesmo, é
imprescindível que as organizações observem esses elementos e que lhes atribuam
o devido valor. Consideramos esses três elementos insumos para o processo de IC
que, por sua vez, os transforma em inteligência.
Tendo em vista que até aqui já foram abordados os conceitos referentes à
gestão da informação, gestão do conhecimento e inteligência competitiva acredita-se
que é possível apresentarmos uma comparação entre elas e buscar entender como
cada uma utiliza dados, informações e conhecimento, e em que esfera cada uma
delas atua no âmbito organizacional.

20

Para compreender melhor o que vem a ser conhecimento ler o item 3.1.1 Gestão do
Conhecimento, este item apresenta uma discussão mais detalhada sobre tal elemento.
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Quadro 7: Relações entre gestão da informação, gestão do conhecimento e
inteligência competitiva.
Gestão da Informação, Gestão do Conhecimento, Inteligência Competitiva
Gestão da Informação
Gestão do Conhecimento
Inteligência Competitiva
Foco:
Foco:
Foco:
Capital Intelectual da
Negócio da Organização
Estratégias da Organização
Organização
Prospecção, seleção e
obtenção da informação
Mapeamento e
reconhecimento dos fluxos
formais de informação
Tratamento, análise e
armazenamento da
informação utilizando
tecnologias de informação
Disseminação e mediação da
informação ao público
interessado
Criação e disponibilização de
produtos e serviços de
informação

Trabalha essencialmente
com os fluxos formais
de informação

Desenvolvimento da cultura
organizacional voltada ao
conhecimento
Mapeamento e
reconhecimento dos fluxos
informais de informação
Tratamento, análise e
agregação de valor às
informações utilizando
tecnologias de informação
Transferência do
conhecimento ou socialização
do conhecimento no
ambiente organizacional
Criação e disponibilização de
sistemas de informação
empresariais de diferentes
naturezas
Trabalha essencialmente
com os fluxos informais
de informação
Fonte: Valentim – 2002 – p.5.

Desenvolvimento da
capacidade criativa do capital
intelectual da organização
Prospecção, seleção e
filtragem de informações
estratégicas nos dois fluxos
informacionais: formais e
informais
Agregação de valor às
informações prospectadas,
selecionadas e filtradas
Utilização de sistema de
informação estratégico
voltado à tomada de decisão
Criação e disponibilização de
produtos e serviços
específicos à tomada de
decisão
Trabalha com os dois fluxos
de informação:
formais e informais

Conforme exposto no Quadro 7, existe relação entre GI, GC e IC, no entanto,
cada qual possui suas particularidades e complexidades no que tange às atividades
e ações que cada uma executa. Nesse sentido, Valentim (2002, p.6, grifo nosso)
explica que,
A gestão da informação trabalha no âmbito do conhecimento
explícito, ou seja, são dados e informações que já estão
consolidados em algum tipo de veículo de comunicação, como
exemplo pode-se citar desde o livro impresso até a rede Internet. No
caso da gestão do conhecimento, a complexidade está na inserção
do conhecimento tácito nesse universo, ou seja, um ou mais
indivíduos da organização fornecem suas experiências, crenças,
sentimentos, vivências, valores etc. Finalizando, a inteligência
competitiva está ligada ao conceito de processo contínuo, sua maior
complexidade está no fato de estabelecer relações e conexões de
forma a gerar inteligência para a organização, na medida em que
cria estratégias para cenários futuros e possibilita tomadas de
decisão de maneira mais segura e assertiva.

Dessa maneira, evidenciamos que ao utilizar dados, informações e
conhecimentos a organização está alicerçada por insumos importantes e, através de
sua utilização, consequentemente pode proporcionar uma condição diferenciada à
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organização, no que tange a sua atuação no mercado, melhorando e possibilitando
contínua competitividade.
É preciso mencionar também o caráter interdisciplinar da IC, pois diversas
áreas do conhecimento contribuem para a formação de seus fundamentos. A Figura
9 apresenta as áreas que mais colaboram com a atividade de IC nas organizações,
que segundo a Associação Brasileira dos Analistas de Inteligência Competitiva
(ABRAIC) (2000), refere-se a um processo com o “[...] objetivo de aumentar ou
manter a competitividade das organizações”.
Figura 9: Pentágono de inteligência competitiva.

Fonte: ABRAIC – 2000.

Observamos que na base de sustentação da IC está a produção de
inteligência e, também, da contra inteligência21; nos três vértices superiores
destacam-se os métodos e ferramentas da Administração, da Ciência da Informação
e da Tecnologia da Informação, pensadas como campos científicos que estudam a
IC.
A inteligência competitiva é um macroprocesso formado por diversos
processos, entre eles destacamos: “Mapeamento de necessidades informacionais,
monitoramento ambiental, produção de Inteligência Competitiva, Contra Inteligência,

21

Segundo Marcial, Mendes e Fernandes (2010, p.56) o termo contra inteligência consiste em uma
ação intencional de ocultar uma determinada situação a um centro de decisão, ludibriá-lo sobre a
real intenção ou induzi-lo ao erro de apreciação.
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avaliação e mensuração dos resultados de atividades de IC e mapeamento e gestão
de redes sociais” (MARCIAL; MENDES; FERNANDES, 2010, p.36).
Em

relação

ao

mapeamento

de

necessidades

informacionais,

evidenciamos que esse processo é realizado permanentemente pela área de IC, e
possui como objetivo direcionar o monitoramento, segundo a orientação do tomador
de decisão, bem como preparar a produção de inteligência. Além disso, auxilia no
mapeamento e na gestão das redes sociais fornecendo o contexto para o processo
de produção de inteligência. O principal método utilizado para o mapeamento das
necessidades informacionais dos decisores é o Key Intelligence Topics (KIT), cujo
método foi descrito por Herring (1999).
Quanto ao monitoramento ambiental consiste no processo de acompanhar
permanentemente e sistematicamente as questões estratégicas priorizadas pelo
decisor no processo de mapeamento das necessidades informacionais. O processo
de produção de inteligência e de contra inteligência constitui-se na base da IC, é
através do ciclo de produção de inteligência que se dá o processo de transformação
de um fato em inteligência, para que esta seja operacionalizada e utilizada pela
organização.
Por outro lado, a contra inteligência deve ser desenvolvida com o objetivo de
antecipar as ameaças dentro de uma concepção preventiva e de proatividade,
buscando detectar e neutralizar o competidor/concorrente, recuperar a informação
ou desviar a atenção da estratégia definida pela organização, por meio da proteção
de suas informações sensíveis22 e da produção de desinformação23, promovendo a
segurança física e virtual da organização e de seus colaboradores.
O processo de avaliação e mensuração dos resultados da atividade de IC
é um mecanismo de avaliação (feedback) e de sugestões de melhorias para a IC
que, por sua vez, contribuem para evidenciar a importância da atividade para a
organização, mensurando os resultados obtidos, utilizando para isso tanto os
métodos qualitativos quanto os quantitativos.
E, por fim, o mapeamento e gestão de redes sociais que se caracteriza
como um sistema de atividades humanas e consiste em um processo-chave para a
22

Segundo Marcial, Mendes e Fernandes (2010, p.56) o termo informação sensível consiste na
informação que de posse de um inimigo/concorrente poderá causar sérios prejuízos à estratégia de
nossa organização.
23
Segundo Marcial, Mendes e Fernandes (2010, p.56) o termo desinformação consiste na atividade
de contra inteligência.
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criação e manutenção do sistema de IC, cujas fontes humanas são imprescindíveis
ao processo de obtenção de informações para a produção de inteligência, o
gerenciamento dessas redes é primordial para que os profissionais de IC se
posicionem favoravelmente

no fluxo

de informação

(MARCIAL;

MENDES;

FERNANDES, 2010, p.37-56).
Para Valentim (2002, p.9) existem 7 (sete) passos que devem ser realizados
para que haja o funcionamento contínuo da IC, que consistem em:
1. Identificação dos "nichos" de inteligência internos e externos à
organização;
2. Prospecção, acesso e coleta de dados, informações e
conhecimento produzidos internamente e externamente à
organização;
3. Seleção e filtragem dos dados, informações e conhecimento
relevantes para as pessoas e para a organização;
4. Tratamento e agregação de valor aos dados, informações e
conhecimento mapeados e filtrados, buscando linguagens de
interação usuário / sistema;
5. Armazenamento através de tecnologias de informação os dados,
informações e conhecimento tratados, buscando qualidade e
segurança;
6. Disseminação e transferência dos dados, informações e
conhecimento através de serviços e produtos de alto valor
agregado para o desenvolvimento competitivo e inteligente das
pessoas e da organização;
7. Criação de mecanismos de feedback da geração de novos
dados, informações e conhecimento para a retroalimentação do
sistema.

Percebemos através dessas ações que são inúmeras as competências
exigidas para o profissional que irá desenvolver a IC nas organizações. Além disso,
esse profissional deve compreender a importância de cada atividade para atingir o
objetivo principal da organização, isto significa que através da aplicação efetiva de
cada uma dessas ações a organização pode se tornar competitiva em um processo
contínuo, uma vez que as ações abrangem desde a identificação dos nichos até a
retroalimentação do sistema (feedback).
Fuld (1995 apud AMARAL, 2006, p.78-79) destaca 5 (cinco) características
fundamentais para que uma organização tenha facilidade para obter informação:
Regionalidade: quanto mais local o mercado e o território de
operação de uma empresa, mais fácil será encontrar informações
a seu respeito;
Dinamismo: quanto mais dinâmica e expansionista for a
empresa, mais fácil será obter informação, pois realiza muitas
transações (embora haja, normalmente, problemas na precisão
das informações obtidas);
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Regulamentação: quanto mais regulamentada a empresa, maior
o acesso à inteligência por qualquer outra empresa (quanto mais
a empresa precisar relatar suas ações ao governo, mais exposta
estará a sua operação);
Concentração: quanto mais concentrada a empresa, menor a
pulverização dos concorrentes e do mercado, maior o acesso as
suas informações;
Integração: quanto mais integrada a empresa (a empresa
controla toda a cadeia de suprimentos e distribuição), maior será
a dificuldade em se encontrar a informação desejada.

Isso significa que dependendo do perfil da organização haverá total influência
sobre a facilidade ou não para se obter informações.
A IC pode ser aplicada em diversas áreas com objetivos distintos, segundo
Calof (1999) apresentam-se 5 (cinco) situações em que se pode fazer uso dela
(Quadro 8).
Quadro 8: Foco da inteligência competitiva.
Áreas

Por quê?
IC pode ser usada para "farejar" rumores de novos produtos, identificar o porquê
a empresa ganhou ou perdeu contratos, acessar posição de concorrentes,
Marketing
identificar se rivais estão mudando as regras do jogo e examinar novos
concorrentes em potencial do mercado. Por que algumas empresas são mais
produtivas ou criativas? Por que elas são as primeiras a lançar produtos?
IC pode ser usada para verificar se suas políticas estão alinhadas com as
Recursos
políticas dos concorrentes. Para o desenvolvimento de recursos humanos, para
Humanos
identificar como fazer sua empresa mais competitiva, para acessar mudanças
potenciais em regulamento da indústria.
IC é útil para acessar seus custos relativos à competitividade. Se os processos de
Produção/
produção do concorrente são superiores, a IC verifica como eles fazem o produto,
a extensão da automação, controle de qualidade e como o pessoal da produção é
Manufatura
gerenciado e recompensado.
É outra área onde é possível aplicar IC. Olhe para a produtividade dos
funcionários dos concorrentes, facilidade da produtividade, políticas,
gerenciamento, tomada de decisão e treinamento de modo a entender o que faz
Produtividade uma empresa mais produtiva que a outra. Uma análise das estruturas financeiras
pode ajudá-lo a entender o quanto um concorrente pode abaixar o preço de seu
produto e se a sua estrutura financeira está fazendo você ficar menos
competitivo.
Uma das áreas mais úteis é a IC técnica [do inglês competitive technical
intelligence (CTI)]. Prever tendências tecnológicas, oportunidades e ameaças
Tecnologia
podem dar às empresas lead times enormes.
Fonte: Elaboração própria baseada em Calof (1999) apud Amaral – 2006 – p.80-81.

Outra questão importante consiste em saber o que de fato é a IC e não
confundi-la com outras atividades estratégicas, a principal confusão se dá entre a IC
e a gestão do conhecimento e o business intelligence. No que tange a GC está
relacionada ao capital intelectual da organização (gerenciando conhecimentos
tácitos e explícitos), a IC se preocupa em embasar as decisões (táticas e
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estratégicas). Por outro lado, o BI é um termo criado pela International Business
Machines (IBM) no início da Década de 1990 que consiste em “[...] ferramentas
aplicadas aos sistemas gerenciais para promover o melhor uso da informação
gerada nos sistemas operacionais e negociais da organização”, conforme afirmam
Mendes, Marcial e Fernandes (2010, p.42). Observamos que muitos autores
confundem o BI com a IC, mas enquanto o BI enfoca a tecnologia de informação
como seu principal componente a IC enfoca o homem como seu principal elemento.
Segundo Mendes, Marcial e Fernandes (2010, p.42), com a implantação das
ferramentas de BI e de GC há uma facilidade “[...] tanto para a implantação quanto
para a gestão da IC, pois contribuem para a formação de uma cultura informacional
nas organizações”.
Desse modo, para complementar tal discussão, o Quadro 9 apresenta o
conceito de cada uma das 5 (cinco) atividades que podem ser desenvolvidas em
uma organização, bem como as diferenças existentes entre elas e a IC.
Quadro 9: Comparação entre IC e outras áreas afins.
Áreas Afins

Pesquisa de
Mercado

Gestão do
Conhecimento

Conceito
Processo de coleta, análise e
interpretação de dados para tratar de
um problema ou oportunidade de
mercado. Segundo Sharp apud
Fleisher (2003), geralmente a
pesquisa de mercado se baseia em
coleta via fontes primárias mediante
impressões e percepções obtidas em
questionários ou “focus groups”. Os
dados coletados são, geralmente,
tratados por meio de técnicas de
estatística. O problema investigado
está, muitas vezes, relacionado a uma
questão da área de marketing. A
pesquisa de mercado ocorre
esporadicamente.
Segundo Broadbent apud Fleisher
(2003), a gestão do conhecimento se
preocupa em aumentar a utilização do
conhecimento organizacional mediante
técnicas de gestão da informação e de
aprendizagem organizacional. O foco
é a informação tácita e explícita que já
está dentro da empresa. Raramente é
utilizado em decisões estratégicas. De
acordo com Knip apud Fleisher (2003),
o foco da gestão do conhecimento é
no modelo de negócio atual, e não se
preocupa em questioná-lo.

Em que a IC se diferencia
Baseia-se em fontes primárias e
secundárias, com o objetivo de buscar
evidências que indiquem mudança em
algum ator do ambiente competitivo,
de forma a orientar as ações da
empresa. A pesquisa de mercado
pode ser uma das ações sugeridas.
Em geral, os resultados produzidos
pela IC são menos precisos do que
aqueles da pesquisa de mercado, mas
produz resultados mais rápidos com
foco em “o que vai acontecer”, e não
“no que aconteceu”. Além disso, tratase de um processo contínuo.
A IC se preocupa em entender o
ambiente externo e para isso utiliza,
entre outras coisas, do conhecimento
tácito, para interpretação da
informação e do conhecimento
explícito para validação da informação
coletada. O foco da IC é o de dar
suporte às decisões táticas e
estratégicas, e o da gestão do
conhecimento é o de aumentar a
eficiência geral da empresa. O foco é
no constante questionamento do
modelo de negócio atual, propondo
alternativas ao modelo existente.
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Balanced
Score Card
(BSC)

Técnica introduzida por Kaplan e
Norton (1997) de acompanhamento de
clientes, pessoas, finanças e
processos pela implementação de
itens de controle.

Customer
Relationship
Management
(CRM)

Trata-se da utilização de base de
dados de clientes com o objetivo de
customizar ações de marketing,
buscando a fidelização.

Business
Intelligence
(BI)

Segundo Prior apud Fleisher (2003,
p.63), “[...] trata de informação
referente ao ambiente de negócio no
qual uma empresa opera”. Tem foco
no longo prazo e cobre, com a mesma
intensidade, todos os aspectos do
ambiente externo. O termo também é
conhecido como um processo de se
garimpar os dados que estão
espalhados pela empresa, conceito
introduzido pela IBM.
Fonte Adaptada: Fleisher (2003) apud

IC se preocupa com o
acompanhamento de todos os atores
do ambiente competitivo, e não só de
clientes. A IC pode ser utilizada como
suporte ao BSC, na medida em que
pode alimentar o sistema com dados
de desempenho externos e técnicas
como o “benchmarking”.
O foco da IC é no ambiente
competitivo, e não nos clientes. As
ferramentas de IC não pretendem ser
tão precisas quanto às de CRM;
entretanto, focam no futuro, e não no
passado.
Embora a IC busque cobrir todos os
atores do ambiente externo, o foco
maior é naqueles fatores que
influenciam diretamente a
competitividade da empresa. Desse
modo, fatores como mudanças
socioculturais, valores da sociedade,
grandes tendências globais, não
constituem foco principal de estudo da
IC.
Abreu – 2006 – p.78.

O ciclo de produção da IC é o principal modelo mental entendido e usado pela
comunidade de IC, pois "[...] é por meio dele que se dá o processo de transformação
de um fato em inteligência, para que essa esteja pronta para ser utilizada pela
empresa" (ABREU, 2006, p.83). Ressaltamos que mesmo sendo o principal modelo
aceito pela comunidade de IC, há inúmeras visões a respeito das etapas desse ciclo.
Assim, destacamos como exemplo os autores que consideram a identificação das
necessidades de informação como sendo a primeira etapa do ciclo, porém na fase
de análise os autores discordam em relação às etapas que devem ser realizadas
anteriormente, alguns sugerem que é necessário classificar, organizar e arquivar as
informações coletadas para depois realizar a análise, e outros autores defendem o
contrário.
Nessa perspectiva, Mendes, Marcial e Fernandes (2010, p.48) descrevem
como Kahaner (1996) entende o referido ciclo: planejamento, coleta, análise e
difusão, em que o planejamento consiste na primeira etapa do ciclo, iniciando-se
com o levantamento das necessidades de informação do decisor. A segunda etapa
consiste na coleta de dados e informações e que resultarão em inteligência, por
meio do processo de análise (que é a terceira etapa), os principais métodos de
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coleta são o benchmarking24, entrevista, mineração de texto e dados25, pesquisa na
Internet, em mídias especializadas e em provedores eletrônicos de informação.
Posteriormente, é realizada a análise, ou seja, a terceira etapa, em que a
inteligência é gerada, ocorrendo a interpretação de significado dos movimentos
percebidos no ambiente para que a organização tome decisões e desenvolva
estratégias que possam proporcionar vantagem competitiva, os métodos de análise
mais citados são: análise da indústria e da concorrência, baseadas nos modelos de
Porter; análise SWOT26 sigla de Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas),
Opportunities

(Oportunidades)

e Threats (Ameaças);

análise

de

cenários

e

tendências; técnicas de War Game27, Early Warning28 e Blindspot (Pontos Cegos)29;
análise de patentes e análise financeira. E, por último, a disseminação que consiste
no processo de entrega dos produtos de inteligência, apresentados de forma
simples, clara e objetiva. Alguns exemplos de relatórios de inteligência impressos ou
eletrônicos são os de perfil de concorrentes, minutas de impacto estratégico,
relatórios mensais de conhecimento, análise da situação, alertas antecipados, entre
outros (MENDES; MARCIAL; FERNANDES, 2010, p.48-54).
Após compreender todo o contexto da inteligência competitiva é importante
entender também como os profissionais se organizam para desenvolver a IC. O
24

Segundo Mendes, Marcial e Fernandes (2010, p.49) o benchmarking é um processo que busca a
melhoria contínua – baseada na coleta e análise de dados de organizações consideradas referência
no mercado – esse método vem sendo utilizado pelas áreas de Inteligência Competitiva para apoiar
o processo de coleta de informações sobre produtos, serviços e processos junto aos concorrentes.
25
Segundo Mendes, Marcial e Fernandes (2010, p.49) a mineração de texto e de dados compreende
a utilização de ferramentas tecnológicas para extrair informações que não são facilmente obtidas,
no caso da mineração de texto, essa ferramenta é utilizada em bases não estruturadas (textos) ou
semiestruturadas. Na mineração de dados, utilizada em bancos de dados estruturados.
26
Segundo Mendes, Marcial e Fernandes (2010, p.51) a Matriz SWOT (strengths, weaknesses,
opportunities e threats), ou seja, ameaças, oportunidades, pontos fortes e fracos) elaborada pelos
profissionais de inteligência competitiva refere-se a uma adaptação do método desenvolvido para
apoiar o processo de planejamento estratégico. A diferença encontra-se no fato de que o método
não é utilizado para analisar as forças externas (oportunidades, ameaças) e as forças internas da
organização (pontos fortes e fracos), mas sim de seus concorrentes ou de qualquer outro ator que
possa impactar as atividades da organização.
27
Segundo Mendes, Marcial e Fernandes (2010, p.52) o termo War Game refere-se à adaptação para
o ambiente dos negócios dos jogos de guerra militares. O método é utilizado para apoiar a revisão
nas estratégias organizacionais, em função de mudanças ambientais não identificadas
anteriormente.
28
Segundo Mendes, Marcial e Fernandes (2010, p.52) Early Warning ou alerta antecipado é um
método de análise que visa auxiliar as organizações a lidarem com a descontinuidade ambiental ou
com as surpresas estratégicas. Apoia-se em um processo formal e permanente de monitoramento
ambiental, com o objetivo de identificar sinais fracos que indiquem possíveis mudanças no curso
dos acontecimentos.
29
Segundo Mendes, Marcial e Fernandes (2010, p.53), significa análise de pontos cegos (Blindspot)
constitui-se de método usado pela inteligência competitiva que examina as razões ocultas da
inexatidão ou falhas existentes no processo de tomada de decisão estratégica.
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surgimento desse profissional se dá com a aparição das associações da categoria
como, por exemplo, a ABRAIC (Brasil) e a SCIP (Estados Unidos). Diante disso,
para implementar e desenvolver a IC em uma organização é necessário que o
profissional da área de inteligência competitiva possua competências e habilidades
especializadas. Para tanto, é necessário que ele tenha recebido uma formação
profissional capaz de propiciar o desenvolvimento das funções, atividades e tarefas
específicas.
Nesse contexto, é possível reconhecer pelo menos quatro funções em uma
área de IC: “[...] gerenciamento, análise e coletas em fontes humanas e em fontes
abertas” afirmam Mendes, Marcial e Fernandes (2010, p.69).
A IC não é uma disciplina acadêmica formalizada, porém encontra-se em
processo de consolidação disciplinar diante de todas as circunstâncias, ou seja,
atualmente todo profissional formado em qualquer área pode desenvolver as
competências e habilidades de um profissional de IC, mas é importante ressaltar que
esse profissional irá trabalhar com dados, informações e conhecimentos, e isso
significa que deverá apresentar competências e habilidades para compreender os
fluxos informacionais, bem como as necessidades informacionais dos sujeitos
organizacionais, de modo a disponibilizar o acesso e a recuperação com eficiência e
eficácia. Alguns profissionais que podem desenvolver essas atividades são os
profissionais da informação (PI): o arquivista, o bibliotecário, o administrador, o
contador, o analista de sistemas, entre outros.
Segundo Miller (1994, p.258, tradução nossa) a partir da própria experiência,
destaca que as competências que um profissional de IC deve possuir são:
Traços: criatividade, persistência, habilidades de escrita e
comunicação oral, capacidade analítica, a compreensão da
metodologia
científica,
habilidades
de
aprendizagem
independente e tino comercial;
Habilidade de ensinar: pensamento estratégico, terminologia de
negócios, pesquisa de mercado e técnicas de apresentação,
conhecimento de fontes de informação primárias e métodos de
pesquisa, entrevista e habilidades de comunicação jornalística,
capacidade analítica, e uma valorização da metodologia
científica;
Experiência profissional: o conhecimento das estruturas de poder
das empresas e tomada de decisão, conhecimento da indústria,
aumento de habilidades primárias de pesquisa, tino comercial e
habilidades jornalísticas de entrevistas e de observação;
Orientação: a criatividade, a persistência, o pensamento
estratégico, e terminologia de negócios, aprimoramento de
habilidades de comunicação e habilidades de pesquisa.
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Mendes,

Marcial

e

Fernandes

sistematizam

as

competências

(conhecimentos, habilidades e atitudes) que um profissional de IC deve ter (Quadro
10).
Quadro 10: Atributos das competências gerais do profissional de IC.
Conhecimentos
Objetivos estratégicos de sua
organização.
Setor econômico da
organização e sua
terminologia.
Estrutura organizacional.
Cultura organizacional.
Inteligência Competitiva –
conhecimento básico do
processo, métodos e
técnicas.
Canais de trocas de
informações na organização
e no setor industrial.
Conhecimento básico de
fontes de informação.
Sistema de Inteligência
Competitiva.
Código de Ética e de
Conduta da ABRAIC e
Legislação que afeta a área.
Tecnologia da informação.
Estatística básica e lógica.
Comunicação oral e escrita.
Domínio de Inglês.

Habilidades
Atitudes
Possuir raciocínio lógico e
Ação investigativa.
prospectivo.
Agilidade.
Intuitivo, meticuloso e
Confiabilidade.
perceptivo.
Cooperação.
Possuir visão sistêmica.
Criatividade.
Capacidade de resolução de
Curiosidade.
problemas.
Dinamismo.
Capacidade de
Descrição.
interpretação de dados.
Flexibilidade.
Detalhista – reconhece
Imparcialidade.
anomalias.
Iniciativa.
Possuir boa memória.
Organização.
Utilizar-se de redes de
Perseverança.
contato.
Autoaprendizagem.
Saber ouvir.
Resiliência.
Ter facilidade de
Ser ético.
relacionamento interpessoal.
Fazer uso de redes sociais.
Aprender com as
experiências.
Perspicácia.
Capacidade de criticidade.
Expressão oral e escrita.
Capacidade de síntese.
Capacidade de organização
da informação.
Foco no resultado.
Fonte: Mendes, Marcial e Fernandes – 2010 – p.76.

No caso do PI, os conhecimentos, as competências e as habilidades que
efetivamente possui por meio de sua formação, podem contribuir de forma decisiva
para a implantação da IC em organizações.
O profissional da informação no processo de IC necessita conhecer o
setor produtivo, observar as tendências econômicas e
mercadológicas de seu país e de outras regiões do mundo
vinculadas ao segmento econômico, bem como avaliar
constantemente sua competência, potencialidade e conhecimentos
sobre a cadeia de produção em que atua [...] precisa interagir com o
cotidiano do negócio da empresa [...] oferece suporte à tomada de
decisão na busca de vantagem competitiva e na busca de
informações críticas e qualificadas, que são analisadas de modo a
agregar valor, auxiliando na formulação de estratégias,
proporcionando a conexão entre a gestão da informação, a gestão do
conhecimento e a inteligência competitiva (VALENTIM, 2003, p.1718).
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Ressaltamos que o profissional de IC deve ter facilidade para trabalhar em
equipe, pois "[...] o trabalho de IC exige formação específica somada à grande
número de ações paralelas e complexas", afirma Amaral (2006, p.96), ou seja, é
praticamente impossível uma única pessoa dar conta de todo o processo.
Para Amaral (2006, p.97) uma equipe de IC é constituída por um
coordenador, um analista e um coletor, assim,
Independentemente do papel desempenhado pelo indivíduo na
equipe, sua conduta deve seguir, devido ao impacto e as
peculiaridades da atividade de inteligência, um rígido padrão ético,
intolerante com ações que possam atentar contra a equipe ou a
empresa. Um motivador a mais para esse tipo de conduta são as
punições legais, oriundas da constatação de ação antiética por parte
dos profissionais de IC (FULD, 1995 apud AMARAL, 2006, p.98).

Um coordenador ou gerente, basicamente necessita ter as seguintes
competências:
Conhecimentos: Gestão de pessoas; Noções de planejamento e
orçamentação; Técnica de negociação; Conexão entre estratégia
e IC; Método de planejamento da atividade de IC; War Game;
Estrutura formal e informal da organização; Técnicas de
mapeamento de modelo mental; Gestão e execução de projetos.
Habilidades: Liderança, comunicação e negociação; Capacidade
de persuasão; Organização de equipes; Identificação dos
modelos mentais dos tomadores de decisão; Relacionamento
com a alta administração; Entrevista; Raciocínio estratégico;
Redação de relatórios de Inteligência.
Atitudes: Articulação com ambiente interno e externo à
organização; Assertividade; Diplomacia; Empatia (MENDES;
MARCIAL; FERNANDES, 2010, p.77).

O analista que é o responsável pela produção de inteligência e contra
inteligência precisa possuir os seguintes atributos:
Conhecimentos: Processo de produção de Inteligência;
Metodologia científica; Método de planejamento do ciclo de
produção de IC; Métodos, técnicas e ferramentas de análise para
produção de Inteligência; Software estatístico e de apoio a
análise de informação; Elaboração de Relatórios de Inteligência.
Habilidades: Possuir mente analítica; Identificar tendências,
padrões e relacionamentos-chave; Interpretação de dados;
Capacidade de argumentação; Gerar recomendações de acordo
com a análise; Lidar com ambiguidades, conflitos e dados
incompletos; Negociação; Saber quando parar a análise;
Trabalhar sob pressão; Visão de futuro; Visão global.
Atitudes: Assertividade; Diplomacia. (MENDES; MARCIAL;
FERNANDES, 2010, p.78).

O coletor de fontes humanas ou de fontes abertas deve ter como
objetivo/meta, buscar matéria-prima (dados e informações) para que a inteligência

112

seja produzida. O coletor de fontes humanas deve possuir as seguintes
competências:
Conhecimentos: Monitoramento ambiental; Planejamento da
obtenção de dados em fontes humanas; Mapeamento de fontes
humanas de informação; Técnica de entrevista e de Engenharia
social; Teoria de redes humanas – mapeamento e
gerenciamento; Técnicas de observação, memorização e
descrição; Elaboração de perfil profissiográfico; Benchmarking.
Habilidades: Relacionamento Interpessoal; Expressão oral;
Entrevista;
Capacidade
de
acionar
fontes
humanas;
Compreender tipos psicológicos; Identificar e gerenciar fontes
humanas.
Atitudes: Articulação com as fontes; Diplomacia; Empatia;
Posicionar-se
como
observador
(MENDES;
MARCIAL;
FERNANDES, 2010, p.80).

Por último, o coletor de fontes abertas deve possuir os seguintes atributos:
Conhecimentos: Planejamento e métodos de pesquisa em
fontes abertas de informação; Conhecimento de fontes e
provedores de informação; Métodos, técnicas e ferramentas de
coleta em fontes eletrônicas/digitais: Operadores booleanos,
Busca na Internet, Busca em base de dados, Software de coleta
de informações, Data mining e text mining, Robôs de
monitoramento e busca; Pesquisa em base de patentes para
prospecção tecnológica; Geointeligência.
Habilidades: Extrair dados relevantes de banco de dados e
provedores de informação; Destreza com as fontes abertas,
principalmente as eletrônicas/digitais; Gerenciar buscas em
meios eletrônicos; Identificar e gerenciar fontes abertas; Destreza
com as Tecnologias da Informação e Comunicação.
Atitudes: Acompanhar a evolução das TIC; Atenção
concentrada; Posicionar-se como observador (MENDES;
MARCIAL; FERNANDES, 2010, p.81).

Dessa maneira, observamos as competências que o profissional de IC deve
possuir, ou seja, um único profissional não terá todas as competências e habilidades
necessárias para desenvolver a IC. Além de todas as características e atributos
mencionados, o profissional deve ser ético, pois a questão ética, inclusive, em
âmbito legal é importante, uma vez que os profissionais estão lidando com
informações valiosas e sigilosas da organização, com isso é preciso estar ciente de
cada uma das etapas do processo de IC, caso contrário além de agir de maneira
antiética e/ou ilegal o profissional pode prejudicar a organização e, até, a sua própria
carreira de maneira irreversível.
Sendo assim, acreditamos que a IC é essencial para que a organização
adquira vantagem competitiva, ressaltamos que tanto as micro e pequenas quanto
as médias e grandes organizações podem implementá-la. A organização que não
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aplica a IC em seu negócio, certamente não está preparada para concorrer em
mercados competitivos.

4.1 Informação Estratégica para a Tomada de Decisão

Atualmente, estamos inseridos em uma sociedade competitiva em todos os
âmbitos, conforme já explanado na Seção anterior, por conseguinte as organizações
também estão inseridas nesse cenário em que a competitividade se tornou fator
determinante para que as empresas sobrevivam no mercado em que atuam. Diante
disso, as organizações precisam acompanhar as inovações, de modo a estarem
constantemente atualizadas, assim como é essencial realizar a gestão da
informação estratégica.
Nessa perspectiva, há alguns tipos de informações que devem ser
gerenciadas eficientemente. Tais informações foram identificadas no âmbito das
organizações e foram classificadas da seguinte maneira:
a) Informação estratégica: subsidiam a tomada de decisão da alta
administração e possibilitam aos analistas estratégicos definirem
para a organização, as diretrizes, as políticas, os programas, as
linhas de atuação, as prioridades, os indicadores de
desempenho, os planos e planejamentos, ou seja, os cenários
futuros, a missão e as metas, a atuação na sociedade e a
imagem institucional;
b) Informação de mercado: possibilitam à alta administração, bem
como à área comercial perceber oportunidades de negócios tanto
no mercado nacional quanto no mercado internacional;
c) Informação financeira: viabilizam aos profissionais da área
financeira processarem estudos de custos, lucros, riscos e
controles;
d) Informação comercial: subsidiam a área comercial na exportação
e/ou importação de materiais, produtos e serviços, bem como
subsidiam a área jurídica em relação à legislação do país no qual
se estabelece a transação comercial;
e) Informação estatística: subsidiam as áreas estratégica, financeira,
comercial e de P&D, identificando em termos percentuais e/ou
numéricos questões ligadas ao negócio da organização como:
índices de exportação, importação, demandas e restrições de
mercado, índices econômicos, poder aquisitivo, PIB, índice de
desemprego, balança comercial, índices de investimentos etc.;
f) Informação de gestão: atendem as necessidades dos gerentes e
executivos da organização no planejamento e gerenciamento de
projetos, no gerenciamento de pessoas e situações diversas;
g) Informação tecnológica: subsidiam a área de P&D no
desenvolvimento de produtos, materiais e processos
tecnológicos, bem como monitoram a concorrência quanto as
inovações de produtos, materiais e processos;
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h) Informação geral: disseminados a todas as áreas da organização,
possibilitando aos profissionais uma atualização constante, como
por exemplo: notícias, fatos e acontecimentos etc.;
i) Informação cinzenta: de qualquer natureza, para qualquer área e
com qualquer finalidade de uso, que não são detectados em
buscas formais de informação, como por exemplo: colégio
invisível, memória de pessoas, documentos confidenciais de
difícil acesso, corredores informais eletrônicos (Internet), etc.
(VALENTIM, 2002, p.6, grifo nosso).

Destaca-se que todas as informações supracitadas auxiliam as organizações
e podem ser consideradas estratégicas, uma vez que quando são utilizadas com
eficiência auxiliam nas mais distintas áreas da organização e, consequentemente,
resulta em vantagem competitiva para a organização. Quando abordamos a
informação como estratégica existem algumas questões relativas a esse tipo de
informação que devem ser levadas em consideração. De acordo com Carvalho e
Longo (2002, p.114), as empresas encontram na “[...] informação, no conhecimento
e no planejamento, os elementos que irão direcionar suas tomadas de decisão”,
desse modo, quanto mais incerta uma decisão, maior será a dificuldade e,
consequentemente, o gestor necessitará de mais informações para respaldar suas
escolhas. A informação está presente na organização como um todo, ou seja, a
informação permeia todas as ações desenvolvidas e, por isso mesmo, ela deve ser
compreendida como um elemento estratégico, porquanto quando uma informação é
acessada no momento certo para embasar as decisões, bem como se seu conteúdo
é consistente e fidedigno, certamente a organização contará com um processo
decisório

eficiente

e,

consequentemente,

atingirá

os

objetivos

e

metas

organizacionais, bem como adquirirá a necessária competitividade para atuar.
É preciso ressaltar que existem duas classificações que englobam os
variados tipos de informações produzidas no âmbito das organizações e que foram
apresentadas acima, essa classificação consiste em: orgânicas e não orgânicas.
As informações orgânicas podem ser definidas como “[...] um conjunto de
informações sobre um determinado assunto, materializada em documentos
arquivísticos que, por sua vez, mantêm relações orgânicas entre si e foram
produzidos no cumprimento das atividades e funções da organização” (CARVALHO;
LONGO, 2002, p.115). Por serem geradas no âmbito das organizações/instituições
são também pertencentes a elas. Além disso, os produtores de informação orgânica,
ou seja, os funcionários/gerentes/gestores/colaboradores, também são seus próprios
consumidores/usuários.
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Desse modo, os gestores que compreenderem a importância estratégica da
informação orgânica, certamente obterão vantagem competitiva, no que tange à
rapidez do processo decisório sobre as empresas que não trabalham esse tipo de
informação (ROSSEAU; COUTURE, 1998, p.65).
As informações não orgânicas, diferentemente das informações orgânicas,
são produzidas fora do ambiente organizacional, entretanto, podem se relacionar
com a organização e, por meio dessas relações, adentram a organização e,
portanto, podem ser trabalhadas nesse âmbito. Evidenciamos que a informação
orgânica e a informação não orgânica constituem o que denominamos de
informação arquivística30. Destaca-se que alguns autores não corroboram com essa
concepção, porém para este trabalho defende-se que,
A informação orgânica é produzida internamente, sendo produto
resultante da execução das funções e das atividades
organizacionais. Já a informação não orgânica, é aquela produzida
externamente à organização, mas que se relaciona com a
organização por meio das atividades e/ou transações realizadas, isto
é, informação não orgânica pode, também, ser considerada um
sinônimo de informação arquivística (LOUSADA; VALENTIM, 2008,
p.254).

É importante destacar que os documentos por si só já apresentam
características de serem orgânicos, uma vez que possuem relação entre si no
momento em que são produzidos, assim, quando mencionamos a informação
orgânica e não orgânica não estamos nos referindo a esta característica própria dos
documentos, mas sim aos documentos que foram produzidos internamente à
organização.
A proveniência da informação no ambiente organizacional para Rousseau e
Couture (1998, p.64) é exposta através do seguinte esquema:

30

Para saber mais sobre informação orgânica, não orgânica e informação arquivística ler o item 3.1
Informação Arquivística e Informação Orgânica: NASCIMENTO, N. M. Processo decisório e suas
tipologias documentais: um estudo de caso em uma empresa hospitalar da região de Bauru/SP.
Marília: Unesp, 2011. 95f. TCC – Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Curso de
Arquivologia – Departamento de Ciência da Informação (DCI) - Faculdade de Filosofia e Ciências
(FFC) - Universidade Estadual Paulista (Unesp).
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Figura 10: Proveniência e natureza da informação no organismo.

Fonte Adaptada: Rousseau e Couture – 1998 – p.64.

É a produção dessas informações denominadas de orgânicas, conforme
afirmam Rousseau e Couture (1998, p.65), que resultam os arquivos das
organizações. A informação tanto interna quanto externa percorrem à organização,
com o objetivo de atingir a missão desta. Ressaltamos que é a informação orgânica
incidirá na formação dos arquivos correntes setoriais e, posteriormente, no arquivo
intermediário e permanente das organizações. Os autores definem ainda outra
categoria no âmbito da informação arquivística, qual seja, a informação verbal, em
que não há o registro em um determinado suporte/mídia, porém não detalharemos
esta categoria por ela não ser o foco deste trabalho.
Ressaltamos que há inúmeros autores que não concordam com essa
categoria, pois acreditam que a informação arquivística é apenas aquela que foi
materializada em um suporte e que pode ser tratada e organizada para ser
disponibilizada aos usuários que dela necessitam, tal discussão ocorre também no
que tange a informação e o conhecimento, defendemos que nem sempre a
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informação necessariamente precisa estar registrada em um suporte, ela pode ser
transferida entre indivíduos e, posteriormente, resultar em algo concreto.
Assim, a informação é considerada insumo do saber e do fazer em
diferentes contextos e diferentes objetivos. No ambiente
organizacional esta afirmativa concretiza-se de forma contundente,
visto que considero a informação insumo do fazer organizacional,
para qualquer setor, em qualquer especialidade, em qualquer
segmento econômico (VALENTIM, 2008, p.18).

Alguns tipos de informações estratégicas que, segundo Miranda (1999, p.289290) embasam o processo decisório, são apresentadas no Quadro 11:
Quadro 11: Tipos de informação estratégica.
Tipos

Cliente

Concorrente

Cultural

Demográfica

Ecológica

Econômica/
Financeira

Fornecedor
Governamental/
Política

Definição
Informações sobre tendências quanto aos comportamentos de consumo
(atitudes de compra/acesso a serviços, hábitos, frequência), às demandas não
atendidas, ao nível de qualidade requerida, ao perfil, ao potencial de
crescimento, à resistência a inovações, a nichos mercadológicos etc.;
Informações sobre tendências quanto ao perfil dos concorrentes, à imagem no
mercado, a preços praticados e prazos concedidos, a número e participação no
mercado, a faturamento, à lucratividade, ao orçamento de publicidade, aos
salários e comissões pagas, à força de venda, ao endividamento a curto, médio
e longo prazo, à estrutura gerencial, ao perfil dos executivos, à história
empresarial, à política de investimentos, à qualidade dos produtos/serviços
ofertados etc.;
Informações sobre tendências quanto ao acesso da população à educação
(grau de alfabetização, níveis de escolaridade), ao acesso da população a
meios de comunicação (TV, rádio, periódicos, Internet) e sua influência, a
hábitos culturais (teatro, cinema, exposições – pintura, escultura etc.);
Informações sobre tendências quanto à densidade e à mobilidade populacional,
à distribuição da população (idade, sexo, raça, cor, área geográfica, nível de
renda, crença religiosa), a índices de natalidade e de mortalidade (geral e
infantil), à expectativa de vida da população, às taxas de crescimento
demográfico-vegetativo etc.;
Informações sobre tendências de conservação ambiental (áreas verdes, matas,
recursos hídricos etc.), ações de ecologistas, índices (e tendências de evolução)
de poluição (sonora, atmosférica, hídrica e nuclear) etc.;
Informações sobre tendências quanto à conjuntura econômica nacional e
mundial, à atuação de blocos econômicos e segmentos de mercado (por
exemplo, MERCOSUL), à balança comercial e de pagamentos, a taxas de juros,
à oscilação de ativos de risco (dólar, ouro, ações), a tarifas de prestação de
serviços, aos planos econômicos, à evolução do PIB e PNB, à distribuição da
renda nacional e da renda per capita, aos incentivos fiscais, creditícios e
tributários, às fontes de investimento internas e externas, ao comportamento da
economia de países com os quais são mantidos vínculos comerciais,
tecnológicos e financeiros etc.;
Informações sobre o perfil, atitudes, localização, opções de fontes de
fornecimento, condições de transporte, preços, prazos de pagamento,
descontos, entrega, tendências quanto à formação de parcerias etc.;
Informações sobre tendências quanto às diretrizes do Poder Executivo no que
se referem à intervenção do sistema postal, as regulamentações e
desregulamentações, as campanhas e programas de integração nacional e de
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ação social, às políticas fiscal, de exportação e importação, habitacional, salarial
e de privatizações, às relações internacionais, aos planos de governo, bem
como à atuação de partidos políticos, à conjuntura política (boatos, forças
políticas individuais e coletivas) etc.;
Informações sobre tendências quanto a ações dos Poderes Legislativo e
Judiciário no que se refere à legislação tributária, fiscal, trabalhista, sindical, de
Legal
uso de recursos (hídricos, minerais, vegetais etc.), comercial (compras,
contratações, alienações, permissões, concessões, outorgas etc.), de
propriedade autoral e tecnológica (marcas e patentes) etc.;
Informações sobre capacidade de mobilização, poder de arregimentação,
atuação em acordos trabalhistas, integração com outros sindicatos ou outras
Sindical
entidades (por exemplo, partidos políticos), representação parlamentar,
tendências ideológicas etc.;
Informações sobre tendências quanto à distribuição dos segmentos
socioeconômicos, às diferenças entre as classes (sistema de valores, nível
Social
cultural, poder aquisitivo, estrutura política e ideológica, influência na
sociedade), à atuação de organizações não governamentais (ONGs),
associações de bairro e entidades religiosas etc.;
Informações sobre pesquisas realizadas e em andamento, tendências quanto à
política de pesquisa e desenvolvimento nacional e internacional (investimentos,
entidades patrocinadoras etc.), aos impactos de mudanças tecnológicas, às
Tecnológica
possibilidades de transferência de tecnologia, a acesso a fontes produtoras ou
fornecedoras de tecnologia (universidades, centros de pesquisa, redes de
inovação tecnológica e outras) etc.
Fonte: Elaboração própria baseada em Miranda – 1999 – p.289-290.

De modo geral, esses tipos de informações são utilizados. Contudo, seu
potencial estratégico geralmente não é claro para os gestores, assim, acreditamos
ser necessário que o gestor tenha clareza em relação à relevância e ao potencial
das informações estratégicas para atingir os objetivos e metas organizacionais por
meio das decisões tomadas e baseadas nesses tipos de informação.
As informações estratégicas podem ser qualitativas, quantitativas e mistas, a
primeira característica "[...] refere-se a informações consolidadas a partir de dados
que em sua maioria são não-numéricos"; a segunda característica "[...] refere-se as
informações consolidadas a partir de dados que em sua maioria são numéricos"; e a
mista "[...] refere-se a informações consolidadas a partir de dados numéricos e nãonuméricos, sendo que não é possível estabelecer-se a predominância de um sobre o
outro em sua formação" (MIRANDA, 1999, p.290).
Nessa

perspectiva,

é

importante

compreender

como

ocorrem

as

necessidades e usos da informação estratégica no âmbito organizacional. De acordo
com Choo (2006, p.40), os estudos sobre necessidades e usos da informação
possuem um caráter transdisciplinar e, por isso mesmo, existem inúmeras
abordagens e modelos que apresentam distintas compreensões sobre essa
temática.
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A concepção atual de administração e teoria organizacional destaca
três arenas distintas onde a criação e o uso da informação
desempenham um papel estratégico no crescimento e na capacidade
de adaptação da empresa. Primeiro a organização usa informação
para dar sentido às mudanças do ambiente externo [...] A segunda
arena do uso estratégico da informação é aquela em que a
organização cria, organiza e processa a informação de modo a gerar
novos conhecimentos por meio de aprendizado [...] A terceira arena
do uso estratégico da informação é aquela em que as organizações
buscam e avaliam informações de modo a tomar decisões
importantes (CHOO, 2006, p.27-29).

Choo (2006) explica que a primeira arena é fundamental para se lidar com as
incertezas e as constantes mudanças; a segunda arena enfoca de que maneira a
organização constroi novos conhecimentos para explorar novos mercados através
da criação de novos produtos, isto é, desenvolver novas capacidades para continuar
no mercado em que atua; a terceira arena refere-se a racionalidade que os gestores
aplicam em suas decisões e ações, por meio do uso de informações, visando atingir
os níveis de excelência exigidos pela organização. Podemos afirmar que essas três
arenas se complementam para possibilitar que uma organização seja capaz de
sobreviver diante dos desafios e crises de mercado.
Nessa perspectiva, Choo (2006) propõe uma estrutura multifacetada de busca
e uso de informação no âmbito organizacional (Quadro 12).
Quadro 12: Estrutura teórica de busca e uso da informação.
Ambiente

Comportamento

Ambiente de processamento
da informação
Necessidades
cognitivas

Reações
Emocionais

Ambiente de uso
da informação
Dimensões
situacionais

Necessidades de
informação
Busca de
informação
Uso da informação
Fonte: Choo – 2006 – p.84.

Para a construção do referido modelo, o autor se baseou na abordagem
cognitiva de criação de significado, desenvolvida e aplicada por Brenda Dervin
(1983); no que tange as reações emocionais se baseou no processo de busca de
informação identificado por Carol Kuhlthau (1993); e nas dimensões situacionais do
ambiente em que a informação é usada se baseou na proposta de Robert Taylor
(1986) (CHOO, 2006, p.85). Choo (2006, p.85) afirma que “[...] o pressuposto de que
a informação é construída nos pensamentos e sentimentos dos usuários, e fica
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disponível na vida e no ambiente de trabalho, cujas condições determinam seu uso e
sua utilidade” é uma realidade. Nesse modelo, o mesmo autor parte do pressuposto
de que o indivíduo busca informação para modificar seu estado atual, visando
alcançar o estado desejado, isto é, primeiramente o indivíduo percebe a
necessidade, posteriormente busca as informações (nesse processo existem alguns
comportamentos típicos como: “[...] identificar e selecionar fontes, articular um
questionário, estender, modificar ou repetir a busca”), e através da relevância da
informação obtida pode alcançar o estado almejado de satisfação ou não.
No modelo geral de uso da informação, Choo (2006) descreve de que
maneira cada estágio de busca da informação combina elementos cognitivos,
emocionais e situacionais da experiência humana.
Figura 11: Modelo de uso da informação.

Fonte: Choo – 2006 – p.114.

Em relação ao modelo de uso da informação de Choo (2006), podemos
perceber que, além de todos os elementos que interferem na necessidade, na busca
e no uso informacional,
As características do meio social ou profissional do indivíduo podem
induzir ou restringir certos comportamentos de busca da informação.
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A estrutura e a cultura da organização ou do grupo de trabalho
afetará as atitudes do indivíduo em relação à coleta de informações.
Assim, o início, ou identificação das fontes, pode ser restringido pelo
grau de acesso às fontes de informação e pelo fluxo de informação
dentro da organização. A atividade de vasculhar depende do tempo
disponível no processo de trabalho para buscar informações, e
também de saber se o sucesso no cumprimento de uma tarefa exige
uma busca completa nas fontes potenciais (CHOO, 2006, p.115).

O processo de busca e uso da informação consiste em um movimento
dinâmico e não linear, apresenta uma estrutura que divide o processo de uso da
informação em três níveis, e em cada um deles são trazidas questões relativas à
necessidade cognitiva, reações emocionais e demandas situacionais, descrevendo
como os gestores lidam com a busca e o uso de informações.
Nesse contexto, a respeito das três arenas que Choo (2006) traz como
divisões da necessidade de busca e uso das informações nas organizações, a
principal dificuldade enfrentada em relação à criação de significado consiste na
ambiguidade das mensagens para que os indivíduos consigam assimilá-las e para
que possam compartilhá-las, a fim de realizar com eficiência as ações coletivas. Por
outro lado, a construção de conhecimento amplia as capacidades da organização e
aumenta o nível de aprendizagem dos gestores, uma vez que o foco é compartilhar
informações e desenvolver inovações. Em relação à última arena, a tomada de
decisão, tem-se que são inúmeras as incertezas e complexidade que envolve este
processo, e a única saída para se chegar ao máximo de racionalidade possível
consiste em utilizar as informações para se tentar “[...] entender quais são os
problemas, identificar possíveis alternativas, calcular prováveis resultados e
esclarecer e ordenar preferências” (CHOO, 2006, p.324).
No caso das organizações, entendemos que os gestores tomam decisões
buscam e usam as informações a todo o momento, portanto, conhecer o
comportamento do usuário afetará diretamente no resultado, tanto da busca quanto
do uso, ou seja, se os gestores não possuem as informações com eficiência e
eficácia para auxiliarem durante o processo decisório, as organizações serão
afetadas negativamente, porquanto gerará ambiguidade para o cumprimento de
seus objetivos e metas organizacionais, bem como para a obtenção de vantagem
competitiva.
Sendo assim, gerenciar de maneira efetiva a informação estratégica
proporciona aos gestores decisões mais racionais, resultando em qualidade e
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produtividade para as organizações. Nessa perspectiva, as informações estratégicas
são imprescindíveis, uma vez que auxiliam e subsidiam o processo decisório.
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para alicerçar o estudo optamos pelo método Estudo de Caso, cuja natureza
é qualitativa, bem como se utilizará da pesquisa descritivo-exploratória, uma vez que
serão

analisadas

teorias,

objetos

e fenômenos

inerentes à

pesquisa

e,

posteriormente, serão apresentadas as discussões e reflexões acerca do problema
de pesquisa. Segundo Nachmias e Nachimias (1992, p.77-78) o estudo de caso,
[...] conduz o pesquisador através do processo de coletar, analisar e
interpretar observações. É um modelo lógico de provas que lhe
permite fazer inferências relativas às relações causais entre as
variáveis sob investigação. O projeto de pesquisa também define o
domínio da generalização, isto é, se as interpretações obtidas podem
ser generalizadas a uma população maior ou a situações diferentes
(NACHMIAS; NACHMIAS, 1992, p.77-78 apud YIN, 2001, p.41).

A pesquisa qualitativa fornece uma compreensão profunda de certos
fenômenos sociais, apoiados no pressuposto da maior relevância do aspecto
subjetivo da ação social, visto que enfoca fenômenos complexos e/ou fenômenos
únicos (HAGUETTE, 1995).
A pesquisa bibliográfica abrangeu os periódicos científicos da área de Ciência
da Informação que compõem o Qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES) conforme segue:
Acervo (AN, Brasil);
American Society for Information Science and Technology (ASIS&T,
Estados Unidos);
Anales de Documentación (UM, Espanha);
Archival Science (Springer, Holanda);
Arquivística.net (Rio de Janeiro, Brasil);
BiD. Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació (UB,
Espanha);
Brazilian Journal of Information Science (Unesp/Marília, Brasil);
Cadernos Arquivo Edgard Leuenroth (UNICAMP, Brasil);
Cadernos de Biblioteconomia, Arquivística e Documentacão (APBAD,
Portugal);
Cenário Arquivístico (ABARQ, Brasil);
Ciência da Informação (IBICT, Brasil);
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Ciencias de la Información (IDICT, Cuba);
DataGramaZero (IBICT/UFRJ, Brasil);
Documentación de las Ciencias de la Información (UCM, Espanha);
Documentaliste-Sciences de l'Information (ADBS, França);
Documenta (CNE, Brasil);
Documento em Revista (UFG, Brasil);
Encontros Bibli (UFSC, Brasil);
Hélice - Revista Venezolana de Ciencias de la Información (LUZ,
Venezuela);
InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação (USP-Ribeirão,
Brasil);
Informação & Informação (UEL, Brasil);
Informação & Sociedade: Estudos (UFPB, Brasil);
Nuovi Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari (UR, Itália);
Perspectivas em Ciência da Informação (UFMG, Brasil);
Ponto de Acesso (UFBA, Brasil);
Revista Arquivo & Administração (AAB, Brasil);
Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação (UNICAMP,
Brasil);
Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGC-RJ, Brasil);
Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação (UnB, Brasil);
Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação (ANCIB,
Brasil);
Transinformação (PUC-Campinas, Brasil).
Os artigos pesquisados abrangeram o período de 2000 a 2012, portanto, doze
anos de produção científica.
Além dos periódicos científicos constantes do Qualis CAPES, foram
levantadas as teses e dissertações defendidas em programas de pós-graduação da
área de Ciência da Informação. Os materiais foram selecionados através das
seguintes palavras-chave:
Tipos Documentais;
Fluxos de Informação;
Tipologia Documental;
Informação Arquivística;
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Informação Orgânica;
Gestão Documental;
Gestão de Documentos;
Gestão da Informação;
Inteligência Competitiva;
Ambientes Organizacionais;
Competitividade Organizacional.
As palavras-chave foram designadas mediante a temática abordada neste
trabalho. Como procedimentos de coleta de dados, cada periódico e bancos de
dados de teses e dissertações de livre acesso foram pesquisados utilizando as
palavras-chave supracitadas, nos seguintes campos: título, resumo e palavraschave.
Após a seleção dos materiais foram realizadas as leituras dos resumos e
posterior análise e fichamentos dos materiais a partir da pertinência dos conteúdos
dos textos em relação ao tema desta dissertação. Depois, foram sistematizados
conceitos, definições, fundamentos teóricos e métodos que subsidiaram a
construção do texto dissertativo a partir da reflexão e inferência da pesquisadora, e
que estão expostas nas Seções 2, 3 e 4.
Em relação aos procedimentos de análise de dados inicialmente foram
realizadas atividades de leitura e análise e, posteriormente, a partir das reflexões foi
aplicado o método ‘Estudo de Caso’ em uma organização empresarial, conforme
detalhamento na subseção 5.1.
A pesquisa é descritivo-exploratória e visa compreender e analisar as
informações obtidas na realidade observada. De acordo com Cervo e Bervian (2002,
p.66-69) a pesquisa descritiva analisa e correlaciona fatos sem manipulá-los, bem
como permite abordar diferentes informações para serem analisadas, cujo registro
não consta em documentos. Em relação às técnicas utilizadas para a coleta de
dados, utilizamos o questionário estruturado, a entrevista semiestruturada e um
roteiro de observação.

5.1 Universo de Pesquisa
O universo de pesquisa no que tange ao Estudo de Caso refere-se à empresa
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Dori Alimentos Ltda.31, situada na Cidade de Marília, Estado de São Paulo.
A Dori Alimentos Ltda. iniciou suas atividades em maio de 1967, assim, são
46 anos de existência no mercado. Recebeu esse nome em homenagem a
fundadora da empresa, Sra. Doraci dos Santos Spila. Os primeiros produtos
produzidos na empresa foram a pipoca e o amendoim, cuja marca registrada na
época era denominada de "Guri". Esses produtos eram fabricados artesanalmente
na casa da fundadora até então. Em 1970, o esposo da fundadora, Augusto Spila,
deixou o emprego de técnico de rádio e juntou-se à empresa, e após seis anos de
trabalho já possuía sede própria e passou a se denominar Dori.
Em 1986, a empresa ganhou uma filial que selecionava e preparava a matéria
prima para a produção dos produtos na empresa matriz. A partir da contratação de
um engenheiro agrônomo houve a assessoria que, por sua vez, contribuiu
significativamente para a empresa se tornar uma das maiores em relação à
produção local. Posteriormente, criou-se um laboratório de análise do amendoim,
matéria prima essencial para a produção dos produtos da Dori, e que até os dias de
hoje garante a excelência e a qualidade dos produtos nela fabricados, além de ser a
única indústria de confeitos do país a possuir este tipo de estrutura.
No ano de 1986, houve a entrada de dois novos sócios que não faziam parte
da família, Pedro Lobo da Silva e Paulo César Venturini. No ano de 1988, João
Batista Barion passa a comandar 62% do negócio com os dois sócios não
fundadores e o filho do casal Luiz Augusto Spila. Após um ano da parceria, uma
nova filial foi instalada na cidade de Rolândia, Estado do Paraná, que atuava na
produção de balas e pirulitos. Em 1992, é incorporada uma terceira filial na Capital
Paulista, fator que aumentou a distribuição dos produtos e que incluiu a produção de
rosquinhas na filial de Marília.
Atualmente, a empresa atua no mercado de balas, caramelos, chicletes,
pastilhas, confeitos, pirulitos e amendoins. A empresa possui cerca de 2.400
funcionários e gera entre 900 e 1.000 empregos indiretos. Somando o faturamento
das linhas de produção de Marília (amendoim, gomas, granulado e pastilhas de
chocolate), somente em 2011 a Dori gerou em torno de R$ 260 milhões em
faturamento, contribuindo para economia local.
31

Dados extraídos do site da empresa <http://www.dori.com.br/a_essencia_da_dori> e de alguns
materiais coletados através das visitas.
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A capacidade produtiva das fábricas de Marília (SP) e de Rolândia (PR) é de
nove mil toneladas de produtos/mês. Essas unidades abastecem praticamente todo
o país, a empresa também mantém centros de distribuição que garantem a
capilaridade do negócio. No final de 2011, a Dori inaugurou um novo centro de
distribuição na Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, totalizando com a iniciativa 16
distribuidores na região Nordeste do país. São três em Pernambuco e sete na Bahia.
Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Piauí e Maranhão completam a
malha, com um distribuidor cada.
Atualmente a empresa exporta para mais de 60 destinos incluindo todos os
países do Mercosul, Austrália, África do Sul, parte da Europa e Estados Unidos.
Essa estreita relação comercial com o mercado internacional impõe a adoção de
rigorosos processos de qualidade, pois as linhas de produção são constantemente
auditadas para a verificação de conformidade com normas internacionais, a exemplo
da British Retail Consortium (BRC) norma global de segurança de alimento, e do
Food and Drug Administration (FDA). Do total faturado pela Dori em 2011, R$ 46
milhões foram provenientes de exportações.
A empresa é dividida nos seguintes setores:
Contabilidade;
Logística;
Serviço de Atendimento ao Consumidor;
Tecnologia e Informação;
Suprimentos;
Capital Humano / RH;
Comercial / Vendas;
Financeiro;
Industrial;
Controladoria;
Jurídico;
Marketing;
Exportação;
Inovação e Tecnologia;
Ouvidoria.
Para ilustrar como a organização é estruturada, apresentamos o organograma
(Figura 12):
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Figura 12: Organograma Dori Alimentos Ltda.

Fonte: Dori Alimentos Ltda. – 2013.
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5.2 População Alvo/Sujeitos de Pesquisa
Os sujeitos da pesquisa consistem nos gerentes e supervisores dos
departamentos que atuam de forma direta com o processo decisório.
Estes sujeitos foram selecionados a partir da função que exercem, ou seja,
são sujeitos organizacionais que tomam decisões na empresa. O detalhamento em
relação à amostragem e às características mais específicas dos sujeitos foi resultado
da primeira etapa da pesquisa [construção do referencial teórico].
Inicialmente foi aplicado o questionário e a entrevista em uma pequena
amostra de três gerentes que consistiu no pré-teste e, a partir das sugestões,
realizamos os ajustes necessários. Assim, os instrumentos de coleta de dados foram
modificados e aplicados aos demais sujeitos. A pesquisa foi aplicada em uma
amostra de 20% do total de gerentes e supervisores da empresa, sendo assim,
contando com o pré-teste, ao todo esta pesquisa foi aplicada em 7 (sete) gerentes e
6 (seis) supervisores, ou seja, 13 (treze) sujeitos que influenciam diretamente o
processo decisório.

5.3 Técnicas/Instrumentos de Coleta de Dados
A elaboração dos instrumentos de investigação consiste em uma etapa
importante e exige atenção, pois os instrumentos devem ser capazes de responder
aos objetivos iniciais propostos na pesquisa, a fim de proporcionar uma melhor
compreensão acerca dos fenômenos fluxos informacionais e tipos documentais, e
como estes são utilizados na organização estudada. Dessa maneira, definimos para
a coleta de dados o roteiro de observação (Apêndice E), o questionário (Apêndice C)
estruturado contendo questões fechadas e abertas e a entrevista semiestruturada
(Apêndice D).
Com a aplicação desses três instrumentos será possível chegar a resultados
mais consistentes, pois
O uso de várias fontes de evidências nos estudos de caso permite
que o pesquisador dedique-se a uma ampla diversidade de questões
históricas, comportamentais e de atitudes [...] assim, qualquer
descoberta ou conclusão em um estudo de caso provavelmente será
muito mais convincente e acurada se se basear em várias fontes
distintas de informação, obedecendo a um estilo corroborativo de
pesquisa (YIN, 2001, p.121).
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Será possível realizar também a triangulação metodológica, conforme explica
Yin (2001, p.121), "[...] com a triangulação, você também pode se dedicar ao
problema em potencial da validade do constructo, uma vez que várias fontes de
evidências fornecem essencialmente várias avaliações do mesmo fenômeno".
Dessa maneira, o roteiro de observação, basicamente ocorre quando se
realiza uma visita in loco na organização selecionada para a realização do estudo de
caso.
Ao realizar uma visita de campo ao local escolhido para o estudo de
caso, você está criando a oportunidade de fazer observações diretas.
Assumindo-se que os fenômenos de interesse não sejam puramente
de caráter histórico, encontrar-se-ão disponíveis para observação
alguns comportamentos ou condições ambientais relevantes [...] As
observações podem variar de atividades formais a atividades
informais de coleta de dados (YIN, 2001, p.115).

Entendemos que o roteiro de observação auxilia na obtenção de outros
elementos nem sempre mencionados pelos sujeitos de pesquisa, mas que
proporcionam mais conhecimento ao que se está estudando, neste caso, a Dori
Alimentos Ltda., mais especificamente o arquivo, bem como ocorre o funcionamento
da gestão documental e informacional desta organização.
A elaboração do roteiro de observação foi baseada no diagnóstico proposto
pelo Tribunal Superior Eleitoral (2009, p.15), segundo o qual o diagnóstico
arquivístico "[...] é a análise criteriosa dos aspectos relacionados ao funcionamento
dos arquivos da instituição, focalizada principalmente nos arquivos correntes, com o
objetivo de identificar erros ou lacunas e adotar medidas que visem aumentar a
eficiência na gestão dos arquivos". Desse modo, o diagnóstico propiciou conhecer
como se encontra a organização, no que diz respeito a sua gestão documental e
informacional. Para o Tribunal Superior Eleitoral (2009, p.15) um diagnóstico permite
conhecer informações como:
Condições de armazenamento;
Estado de conservação dos documentos;
Espaço físico ocupado;
Volume documental;
Recursos humanos;
Gênero dos documentos (textuais, audiovisuais, cartográficos,
iconográficos, micrográficos e informáticos);
Arranjo e classificação dos documentos (métodos de
arquivamento utilizados);
Tipos de acondicionamento;
Crescimento vegetativo do acervo.
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Assim, o roteiro de observação permitiu que pudéssemos conhecer os itens
supracitados, além de subsidiar outros elementos relacionados aos procedimentos
metodológicos e contribuir para a análise e apresentação dos resultados.
O questionário é um instrumento de coleta de dados "[...] constituído por uma
série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a
presença do entrevistador" (MARCONI; LAKATOS, 2003, p.201). Além disso, é
importante sempre enviar juntamente com o questionário a explicação da natureza
da pesquisa, sua importância e a necessidade de obter as respostas dos sujeitos,
para que o pesquisado seja motivado a responder no prazo estabelecido. As
vantagens de aplicação do questionário segundo Marconi e Lakatos (2003, p.201203) são:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Economiza tempo, viagens e obtém grande número de dados;
Atinge maior número de pessoas simultaneamente;
Abrange uma área geográfica mais ampla;
Economiza pessoal, tanto em adestramento quanto em trabalho
de campo;
Obtém respostas mais rápidas e mais precisas;
Há maior liberdade nas respostas, em razão do anonimato;
Há mais segurança, pelo fato de as respostas não serem
identificadas;
Há menos risco de distorção, pela não influência do pesquisador;
Há mais tempo para responder e em hora mais favorável;
Há mais uniformidade na avaliação, em virtude da natureza
impessoal do instrumento;
Obtém respostas que materialmente seriam inacessíveis.

Dessa maneira, o questionário foi estruturado com perguntas abertas e
fechadas, a fim de corresponder aos objetivos específicos ‘b’, ‘c’ e ‘d’ desta
pesquisa. Com o questionário podemos: a) verificar com que frequência e de que
maneira o entrevistado toma decisões; b) se há o embasamento nas informações
orgânicas que se apresentam nos tipos documentais e quais são os tipos
documentais utilizados; c) qual a importância do acesso às informações para
subsidiar o processo decisório e por que; d) qual o tempo de acesso às informações
quando solicitadas; e) se houve algum problema por não obter informação e se
houve qual o impacto negativo trazido para a empresa; f) se há consciência do
caminho que as informações percorrem para chegar até o sujeito, o que é fluxo
informacional e como ele funciona na Dori.
Ao término da pesquisa será possível compreender se realmente a
informação orgânica que, por sua vez, se distribui em diferentes tipos documentais
orgânicos embasam o processo decisório, bem como funciona o fluxo informacional
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da organização, visando verificar se há relação entre os fluxos informacionais e os
tipos documentais.
Conforme mencionado anteriormente utilizamos a entrevista padronizada ou
estruturada para o desenvolvimento deste trabalho, que por sua vez,
É aquela em que o entrevistador segue um roteiro previamente
estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são predeterminadas.
Ela se realiza de acordo com um formulário elaborado e é efetuada
de preferência com pessoas selecionadas de acordo com um plano
[...] O pesquisador não é livre para adaptar suas perguntas a
determinada situação, de alterar a ordem dos tópicos ou de fazer
outras perguntas (MARCONI; LAKATOS, 2003, p.197).

Através deste instrumento foi possível uma visão distinta e complementar
sobre o mesmo fenômeno, além do que possibilitou também a visualização mais
clara e detalhada, uma vez que a interação entre o pesquisador e o entrevistado é
mais efetiva.
A entrevista consiste na técnica de elaborar perguntas e aplicá-las a sujeitos
específicos, a fim de recuperar informações que são de interesse para a
investigação, ou seja, ela consiste em uma interação que necessariamente deve
acontecer entre o entrevistador e o entrevistado. Para Marconi e Lakatos (2003,
p.195),
A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma
delas obtenha informações a respeito de determinado assunto,
mediante uma conversação de natureza profissional. É um
procedimento utilizado na investigação social, para a coleta de dados
ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema
social.

O objetivo principal da aplicação desse instrumento foi obter elementos que
não foram obtidos por meio do questionário e analisar se as pessoas que utilizam as
informações são capazes de compreender a importância destas para o processo
decisório e, consequentemente, para a organização.
Desse modo, o roteiro de entrevista foi elaborado com as questões expostas
abaixo em conjunto com a explicação da necessidade de utilizar cada uma delas:
1. Quais são as suas atribuições na Dori Alimentos Ltda.? - esta questão
visava conhecer quais eram as funções de cada sujeito, através de suas
atribuições, para perceber se havia diferença entre a percepção de cada
indivíduo acerca dos fenômenos em relação às funções exercidas.
2. As informações da Dori Alimentos Ltda. são de livre acesso para os
gestores ou são disponibilizadas apenas quando solicitadas? - esta
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questão objetivava

compreender como os

gestores

acessam

as

informações, e se essas estavam disponíveis, mesmo sem serem
solicitadas. Através desta questão podemos também perceber a
importância que a organização dava para as informações.
3. Onde são encontradas as informações para a tomada de decisão? - o
objetivo dessa questão era conhecer quem disponibiliza e onde eram
disponibilizadas as informações utilizadas pelos gestores. Assim, seria
possível perceber também se havia profissionais trabalhando para
disponibilizar essas informações no contexto organizacional.
3.1 Existe algum problema ocasionado pela falta de informação? Em caso
afirmativo comente - nesta questão podemos conhecer se havia
problemas quando a informação solicitada não era encontrada, e como
eles agiam quando isso ocorria, assim também podemos identificar e
caracterizar o perfil dos gestores.
3.2 Houve em algum momento decisões que não puderam ser tomadas
pela falta de algum documento? Qual foi a atitude tomada para
solucionar a situação? - nesta questão podemos perceber se houve
algum momento em que uma decisão não foi tomada e qual foi à
atitude do gestor diante da situação, além disso, essa questão
complementava a questão anterior (3.1) também permitindo observar o
perfil dos gestores.
3.3 Além das informações que você solicita para subsidiar suas decisões
há a necessidade de buscar outras informações? - visava saber se
quando o gestor solicitava informações, se de fato elas atendiam as
necessidades informacionais ou se ao contrário, necessita buscar mais
informações para complementar as anteriormente recebidas.
4. Onde são armazenadas as informações solicitadas por você para a
tomada de decisão? - essa questão visava saber se havia um controle das
informações quando solicitadas, se elas estavam armazenadas em locais
distintos ou no mesmo setor, assim entenderíamos se havia arquivos
setoriais, arquivo central ou ambos.
5. Quais meios de comunicação são disponibilizados para tramitar [circular,
distribuir, disseminar, transmitir] informações? - esta questão tinha como
objetivo conhecer quais eram os meios que a organização utilizava para
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disseminar as informações, assim poderíamos perceber se havia uma
preocupação com a rapidez de acesso.
6. Como considera o acesso às informações necessárias para subsidiar o
processo decisório? - propiciou identificar como os gestores julgavam o
acesso as informações que subsidiavam o processo decisório, ou seja,
qual a importância dada ao acesso.
7. A empresa se preocupa em conhecer o resultado das decisões que foram
tomadas? Em caso afirmativo, de que maneira isso ocorre? - possibilitou
identificar se a empresa se preocupava em saber como os gestores
tomavam decisões e, também, se havia uma preocupação da própria
empresa quanto ao respaldo em informações, além disso, conhecer de
que maneira a empresa faz isso.
8. Quais são os problemas que você enfrenta durante a tomada de decisão?
- o objetivo dessa questão era saber se havia problemas enfrentados
pelos gestores durante o processo decisório.
Para Simon (1976), mediante a racionalidade e comportamento limitados do
homem existem alguns problemas enfrentados durante o processo decisório, visto
que, as estratégias adotadas pelos decisores são consideradas reducionistas. Nessa
perspectiva, expõe como problemas que os decisores:
1) preferem a ‘solução satisfatória’ à ‘solução ótima’, ou seja, a
decisão é orientada pela busca de alternativas
suficientemente boas, e não pela busca das melhores
alternativas possíveis;
2) procedem de forma a descobrir, gradativamente, as
alternativas e consequências no processo de busca;
3) os programas de ação servem como soluções alternativas
recorrentes;
4) cada programa específico de ação lida com um número
restrito de situações e consequências;
5) cada programa de ação pode ser executado com uma
relativa independência – sem ligações rígidas.
9. Em sua opinião seria importante para a sua empresa possuir um Sistema
de Apoio à Decisão (SAD)? - o objetivo desta questão foi perceber se o
gestor considerava importante que a empresa possuísse um Sistema de
Apoio à Decisão (SAD).
Ao realizar esta pergunta, em primeiro lugar foi necessário conhecer se o
colaborador/sujeito organizacional sabia ou não o que é um SAD, caso o indivíduo
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soubesse aplicava-se a pergunta, porém caso houvesse o desconhecimento o
conceito do mesmo seria exposto, conforme já apresentado no item "2.1 Tomada de
decisão" de Camargo Júnior, Façanha e Yu (2011, p.224), cujo conceito destaca que
os "Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) apoiam os gerentes ou executivos em
tomadas de decisões estruturadas ou não estruturadas, em qualquer área ou função
gerencial".
10. Quem são os colaboradores/sujeitos organizacionais que interagem com
você desde a busca de informação até a tomada de decisão, bem como
seu monitoramento? - esta questão visava conhecer cada ator
organizacional que interage no processo de solicitação até a tomada de
decisão, de forma a relacionar com a literatura e conhecer como ocorria o
fluxo informacional em cada setor.
11. Há algum problema no que diz respeito a essas interações? Em caso
afirmativo, indique quais? - nesta questão o objetivo era identificar se
havia problemas com o fluxo informacional de cada setor e quais eram
esses problemas segundo a experiência desses gestores.
Os instrumentos de coleta de dados foram validados a partir da aplicação de
um pré-teste e reformulados conforme as necessidades identificadas.
5.4 Caracterização do Arquivo da Organização32
O roteiro de observação foi preenchido no dia 31 de março de 2014, as
informações coletadas foram baseadas conforme mencionado na subseção 5.3
(Apêndice E), e através das observações realizadas na empresa.
Desde 2009, o arquivo da Dori Alimentos Ltda. é um arquivo centralizado e
recebe documentos tanto das unidades de Marília/SP, quanto da unidade de
Rolândia/PR. Esta centralização aconteceu justamente para que houvesse um
controle maior dos documentos produzidos e que tramitavam na organização, pois
anteriormente a isso, cada setor possuía o seu próprio arquivo (arquivos setoriais).
No entanto, com a realização da gestão da informação desenvolvida pelo
profissional da informação foi considerado por eles que a melhor maneira de
gerenciar a documentação, visando o efetivo acesso às informações, bem como
32

Informações obtidas através das observações realizadas na empresa e entrevista com a
profissional arquivista da organização.
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visando o menor índice de extravio de documentos, para que fossem arquivados
corretamente, era a centralização da documentação em um único arquivo.
O arquivo funciona da seguinte maneira: quando algum gestor necessita de
uma informação, entra em contato com o Arquivo, as solicita e as recebe
posteriormente, ou seja, há um controle absoluto do profissional da informação
sobre a circulação dos documentos. A organização é realizada dependendo do setor
da organização, não há uma única forma de organização para todos os documentos.
Como exemplo, podemos mencionar o Departamento Financeiro cujas ordens de
pagamento são organizadas por datas de pagamento, por outro lado os cartões de
ponto dos funcionários são organizados pelo número de RE (Registro de
Empregado) de cada funcionário, os prontuários por ordem alfabética e, assim, por
diante.
Há uma listagem em que constam todos os documentos que eles entendem
como tipos documentais existentes na organização, quando há a produção de algum
documento que até então não havia sido produzido, o setor faz contato com o
profissional do Arquivo e comunica sobre a produção desse documento para que
seja incluído na referida listagem, ressalta-se que alguns documentos expostos não
são entendidos pela Arquivística como tipos documentais. No entanto, é importante
mencionar que é incomum surgir novos documentos que não constem da listagem.
No Quadro 13 são apresentados alguns tipos documentais produzidos pelos sujeitos
organizacionais da Dori, a listagem completa não será apresentada no presente
trabalho porque segundo as normas da empresa este material não pode ser
divulgado na sua totalidade.
Quadro 13: Tipos documentais da Dori Alimentos Ltda.
Departamento
Impex
Expedição
Contabilidade
SDSA

Laboratório
PCM
Rastreabilidade

Tipos Documentais
Processos de Exportação
Relatório Operacional
Relatórios de Contagem Cíclica de Estoque
Resumo de Carga
Nota Fiscal de Entrada
Armazéns e Depósito de Produto Abacado
Autorização para Movimentação de Pessoal
Autorização para Saída de Material
Controles da Qualidade
Análise de Filme
Inspeção Veículos-Caixas
Preventivas
Controle de Aferição
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Marketing
PPCP
Suprimentos
Logística
PCM
Financeiro
Faturamento
Transportes

Comercial
Rolândia
Empacotamento
Recursos
Humanos

Etiquetas
Planilhas de Rastreabilidade
Embalagens
Fotos
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Relatório de Produção
Ordens de Compra
Etiquetas de Contagem Cíclica
Contagem de Inventário Cíclico
Preventivas
Comprovantes de Pedido Antecipado
Conciliação (Depósitos a Identificar e Cheques Devolvidos)
Planilhas e Relatórios de Comissão
Canhotos
Contratos de Transportadora
Guias Rodoviários
Relatório de Pesagem
Recibo de Vale Pedágio
Acordos Comerciais
Atualização de Listas de Preços
Cadastro de Produtos/Contratos Hosanas
Inventário Físico
Controles de Peso
Rescisões
Cartões de ponto
Fonte: Elaboração própria.

Além disso, existem instrumentos arquivísticos que possibilitam a pesquisa e
a eliminação de documentos, ou seja, existe o PC e a TT, entretanto, esses
instrumentos estão em constante revisão devido ao fato de que muitas coisas foram
mudadas, pois como a Dori têm mais de 45 anos, muitos prazos de guarda foram
estabelecidos quando havia outra legislação vigente, portanto, é importante levar
isso em conta.
Não se sabe exatamente a quantidade de caixas existentes no acervo,
contudo, sabe-se que o Arquivo possui 230m², o que daria uma quantidade de
aproximadamente 9 (nove) mil caixas de arquivo. Além das caixas existem os
materiais encadernados que correspondem a aproximadamente 3 (três) mil
documentos, há documentos em suporte papel e documentos eletrônicos que, por
sua vez, possuem software elaborado pela própria empresa para a gestão de
documentos.
As competências e habilidades que são exigidas pela organização ao
profissional arquivista são: proatividade [pois há apenas um profissional que é
responsável pelo gerenciamento de toda a documentação]; a comunicação com os
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gestores deve ocorrer de maneira fluida e sem qualquer tipo de resistência; realizar
a gestão documental de maneira correta, conhecer a legislação e notificar-se que a
eliminação ocorre de maneira correta – uma vez que este serviço é realizado por
uma empresa terceirizada –; dinamismo, visando dar respostas a todas as
solicitações etc. Além disso, a empresa também realiza investimentos para a
capacitação profissional, ou seja, há motivação para o desenvolvimento dos serviços
e produtos arquivísticos.

5.5

Elaboração do Modelo Conceitual

A partir dos resultados obtidos com os instrumentos de pesquisa, foi
construído um modelo teórico contemplando os tipos documentais recorrente dos
ambientes empresariais e como estes tipos tramitam nos fluxos de informação para
subsidiar o processo decisório. Nessa perspectiva, o modelo proposto abrange três
componentes imprescindíveis: ambientes empresariais, tipos documentais e fluxos
de informação.
Destacamos que um modelo é necessário para compreender o ambiente e os
fatores que influenciam esse ambiente, porém como o próprio nome já informa, ele
se configura apenas em um modelo, isso indica que certamente não poderá ser
aplicado de maneira genérica, uma vez que cada empresa é única, mas por outro
lado, pode servir de base para outras organizações no que tange aos fluxos de
informação, tipos documentais e processo decisório.
Um dos motivos para se utilizar a construção de um modelo é que se "[...] o
pesquisador qualitativo for lidar com temas gerais ao invés de específicos, significa
que diferentes respondentes podem enunciar diferentes “variáveis”" afirma Leão,
Mello e Vieira (2009, p.11).
Além disso, segundo Leão, Mello e Vieira (2009, p.12) a elaboração de um
modelo também "[...] provê um foco ao estudo, mas, diferentemente das variáveis,
eles são inerentemente mais gerais e, portanto, deixam abertas as oportunidades
para se encontrar novos achados".
Segundo o Grupo de Física da Universidade Federal de Santa Maria, "A
ciência constrói representações do mundo. Os elementos básicos dessas
representações são os modelos. Um modelo é uma imagem mental simplificada e
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idealizada,

que

permite

representar,

com

maior

ou

menor

precisão,

o

comportamento de um sistema", para este Grupo o modelo ainda,
[...] incorpora apenas as características consideradas importantes
para a descrição do sistema, selecionadas intuitivamente ou por
conveniência matemática. De modo geral, o propósito de um modelo
é simplificar certa realidade para que ela possa ser analisada. A
construção de um modelo se dá no contexto de uma teoria, quando
fatos estabelecidos pela observação e hipóteses sobre a estrutura do
sistema e sobre o comportamento dos seus constituintes básicos são
correlacionados por leis e princípios.

Sendo assim, o modelo será exposto nas considerações finais como resultado
obtido de todas as leituras e inferências colocadas aqui, bem como da aplicação dos
questionários e das entrevistas tentando evidenciar as relações e importâncias já
expostas e que ainda serão abordadas na análise dos resultados.

5.6 Procedimentos de Coleta dos Dados

A coleta de dados foi realizada, através do contato da pesquisadora com a
arquivista da Dori Alimentos Ltda. Esta profissional foi quem mediou todas as
atividades relacionadas entre a pesquisa e a empresa. Os sujeitos pesquisados
concordaram em participar da pesquisa, conforme Termo de Consentimento Livre
Esclarecido (Apêndice F).
Num primeiro momento a arquivista enviou os questionários aos três gestores
participantes do pré-teste, e quando todos os questionários foram respondidos
definimos uma data para a realização das entrevistas. Assim, no dia 19 de julho de
2013 foram realizadas as entrevistas e, para tanto, a pesquisadora dirigiu-se até a
empresa juntamente com a arquivista e aplicou as questões presentes no roteiro
exposto na subseção anterior. No segundo momento, com os questionários
reformulados em decorrência da aplicação do pré-teste, eles foram enviados para a
arquivista da Dori que os encaminhou para o restante dos gestores que participariam
da segunda etapa da pesquisa. Diante disso, foram enviados 10 (dez) questionários
e, posteriormente, foram marcados 2 (dois) dias para a aplicação das entrevistas,
mais especificamente no dia 16 de junho de 2014 foram entrevistados 2 (dois)
gerentes e 2 (dois) supervisores e no dia 20 de junho de 2014 foram entrevistados 2
(dois) gerentes e 4 (quatro) supervisores.
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Buscamos durante a entrevista deixar os entrevistados à vontade e antes de
responderem foi apresentado a cada um deles o objetivo da pesquisa,
posteriormente foi solicitada a permissão do sujeito para a gravação das entrevistas
para posterior transcrição e análise. Todos os participantes permitiram a gravação
das entrevistas e cada uma das entrevistas teve duração diferenciada, visto que
todos os indivíduos explanaram os assuntos da maneira que preferiram e não foram
cortados ou limitados em nenhum momento da entrevista.

5.7 Procedimentos de Análise de Dados

A avaliação do pré-teste propiciou avaliar as falhas do questionário e do
roteiro de entrevista e, assim, foram reformulados e aplicados novamente após os
ajustes realizados, de maneira a contribuir efetivamente para atingir os objetivos
desta pesquisa.
Para análise dos questionários e das entrevistas não foram aplicados
métodos específicos, porém foi utilizada a tabulação simples (através de tabelas)
aplicada a cada questão, visando realizar uma comparação, tanto entre os
questionários e as entrevistas quanto destes com a literatura, de modo a propiciar as
inferências da pesquisadora.
Ressaltamos que a partir da análise e tabulação dos dados obtidos através da
aplicação dos questionários e das entrevistas foi possível propor um modelo
resultante das temáticas abordadas e do estudo de caso realizado nesta pesquisa,
bem como foi possível o estabelecimento de definições e conceitos no contexto das
temáticas estudadas, enfocando os tipos documentais relacionados aos fluxos
informacionais voltados ao processo decisório em âmbito empresarial.
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6 AMBIENTES ORGANIZACIONAIS E OS ASPECTOS REFERENTE
AOS TIPOS DOCUMENTAIS E FLUXOS DE INFORMAÇÕES
Nesta Seção apresentamos a tabulação e a análise dos dados e informações
obtidas, por meio da aplicação dos instrumentos de pesquisa [questionário,
entrevista e observação].
Destacamos que as sugestões e considerações da banca de qualificação em
relação aos instrumentos foram todas adotadas no intuito de melhorá-los, buscando
propiciar qualidade ao conjunto de respostas. O referencial teórico subsidiou as
discussões, possibilitando estabelecer relações entre a pesquisa teórica e a de
campo, cujos resultados obtidos poderão contribuir tanto para o desenvolvimento
científico da área quanto para o universo pesquisado.
Nessa perspectiva, primeiramente serão apresentados os resultados obtidos
através da aplicação dos questionários que, assim como a entrevista, foram
aplicados em diferentes períodos que, por sua vez, foram sistematizados por meio
de quadros, com o intuito de oferecer uma visão sintética sobre a realidade
pesquisada.
Os cargos dos gestores da empresa não foram citados, tendo em vista que
apenas um gestor de cada área participou da pesquisa e, portanto, não há a
intenção de evidenciar quem são os respondentes, mas apenas destacar quem são
os decisores e quais as atitudes que tomam em cada situação. Desse modo, os
sujeitos de pesquisa foram identificados a partir de uma letra: Gerente ‘A’, Gerente
‘B’, Gerente ‘C’, Gerente ‘D’, Gerente ‘E’, Gerente ‘F’ e Gerente ‘G’. Em relação aos
supervisores, tomamos a mesma medida: Supervisor A, Supervisor B, Supervisor C,
Supervisor ‘D’, Supervisor ‘E’ e Supervisor ‘F’.
Quadro 14: Perfil dos gestores.
Cargo do
Entrevistado
Gerente A
Gerente B
Gerente C

Gerente D
Gerente E

Formação do Profissional
Ciências Contábeis
Administração de Empresas
Direito
Ciências Contábeis
Administração de Empresas
MBA em Controladoria e Finanças
Farmácia Industrial
Pós-Graduação em Gestão da Qualidade em Alimentos
Administração de Empresas
Administração de Empresas

Tempo de
Atuação
12 anos
5 anos
30 anos

14 anos
23 anos
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Gerente F
Gerente G
Supervisor A
Supervisor B
Supervisor C
Supervisor D
Supervisor E
Supervisor F

Pós-Graduação em Marketing
Especialização em Merchandising e Gestão
MBA em Marketing
Graduação em Tecnologia em Processamento de Dados
Pós-Graduação em Gestão de Negócio e Produção
MBA em Logística Integrada e Cadeia de Suprimentos
Ciências Contábeis
Biologia
Especialização em Meio Ambiente
Ciência da Computação
Administração de Empresas
MBA em Logística Integrada (cursando)
Licenciatura em Administração de Empresas
Ciências Contábeis
Direito
Fonte: Elaboração própria.

6 anos
3 anos
20 anos
10 anos
12 anos
12 anos
3 anos
18 anos

No Quadro 14 apresentamos as questões introdutórias pertencentes ao
questionário, que possibilitam traçar o perfil dos gestores que tomam decisões no
âmbito da organização. Foi importante observar se a formação profissional ou o
tempo de atuação de cada gestor influencia ou não no entendimento dos mesmos
acerca da relevância do uso de informações para subsidiar suas decisões. Podemos
observar que todos os gestores são formados de acordo com as necessidades de
suas áreas de atuação, além disso, possuem alguns anos de atuação na empresa e,
isso, demonstra que possuem experiência com a organização conhecendo bem os
processos de trabalho.
Gráfico 1: Tempo de atuação na empresa.

Fonte: Elaboração própria.
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Percebe-se também que esta organização apresenta um plano de carreira
para seus colaboradores, visto que como pode ser observado no Gráfico 1 o tempo
de atuação na empresa de alguns funcionários que participaram da pesquisa chega
há 30 anos.
No Quadro 15 apresentamos a frequência com que os gestores tomam
decisões.
Quadro 15: Frequência de tomada de decisão.
Cargo do Entrevistado
Gerente A
Gerente B
Gerente C
Gerente D
Gerente E
Gerente F
Gerente G
Supervisor A
Supervisor B
Supervisor C
Supervisor D
Supervisor E
Supervisor F

Sempre

Raramente

Às vezes

Nunca

Fonte: Elaboração própria.

Buscamos evidenciar a frequência com que os gestores tomam decisões,
até porque estes fazem parte do nível estratégico da organização, e nesse nível há a
necessidade de os gestores tomarem decisões constantemente, ou seja, as
organizações necessitam que eles decidam frequentemente sobre as ações que
devem acontecer no dia a dia e, estas, muitas vezes são de alto risco e impacto, no
que tange aos resultados. Assim, conforme anteriormente abordado na Seção 2
“Ambientes Empresariais”, os gestores precisam coletar o máximo de informações
possíveis, tanto de outros níveis organizacionais quanto informações externas à
organização, analisá-las e utilizá-las estrategicamente para tomar decisões mais
precisas e que resultem na melhoria da qualidade dos processos produtivos e em
vantagem competitiva para a organização.
Buscamos identificar como as decisões são tomadas (Quadro 16), no que
tange ao envolvimento da equipe, no intuito de observar o modus operandi do gestor
frente ao processo decisório.
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Quadro 16: Forma com que os gestores tomam decisões.
Cargo do
Entrevistado

Sempre
Individualmente

Sempre Coletivamente

Dependendo da
situação é tomada
individualmente ou
coletivamente

Raramente
individualmente

Raramente
Coletivamente

Gerente A
Gerente B
Gerente C
Gerente D
Gerente E
Gerente F
Gerente G
Supervisor A
Supervisor B
Supervisor C
Supervisor D
Supervisor E
Supervisor F
Fonte: Elaboração própria.

Conforme anteriormente discutido na subseção “2.1 Tomada de Decisão”, as
decisões podem ser tomadas por uma pessoa, por um grupo, por um comitê etc.
Além disso, uma decisão precisa não significa que foi tomada individualmente ou
coletivamente, o que garante sua efetividade é a qualidade com que todo o processo
de decisão foi realizado. Nessa perspectiva, o processo consiste desde o
reconhecimento de uma necessidade informacional, até o acesso a informação
adequada, a compreensão, apropriação e interpretação aplicada pelo tomador de
decisão, pois somente neste estágio é o tomador de decisão poderá de fato avaliar
qual é a melhor alternativa e, finalmente, decidir.
A partir das respostas dos sujeitos pesquisados, percebemos que quase
todos os gestores tomam decisões em grupo dependendo da situação que desejam
solucionar, esses gestores são os Gerentes A, C, D, E, F, G e os Supervisores A, B,
C, D, E, F.
Apenas o Gerente B indicou que toma decisões raramente individualmente,
indicando que a maioria de suas decisões é realizada em grupo. Nesse sentido, é
importante ressaltar que o processo decisório realizado em grupo, pode trazer
benefícios importantes para a área/setor, uma vez que envolve todas as pessoas
atribuindo maior responsabilidade a todos que dela fizeram parte. Outro aspecto
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importante refere-se a que a decisão em grupo requer que os indivíduos busquem
informações coletivamente, as interpretem e, por último, entrem em consenso para
somente neste momento decidirem. Dessa maneira, além das informações
coletadas e analisadas, também é possível contar com as distintas opiniões para
buscar uma solução que contemple todos ou a maioria e, consequentemente, seja
mais adequada para a organização.
Buscamos verificar se existe a percepção por parte dos gestores da empresa
pesquisada, no que tange à relevância da informação orgânica para o processo
decisório (Quadro 17). Nessa perspectiva, evidenciamos que os gestores utilizam
informações orgânicas para a tomada de decisão, indicando quais consideram mais
relevantes.
Quadro 17: Informações orgânicas mais relevantes para os gestores.
Cargo do
Entrevistado
Gerente A

Informações Orgânicas
-

Gerente B

Contratos;
Orçamentos;
Documentos específicos das diferentes áreas da empresa.

Gerente C

Cotações de linhas e operações;
Necessidade de contratação;
Tipo de atividades.
Tabelas;
Gráficos;
Planilhas estatísticas e etc.;
Além das informações organizacionais como e-mail e ou regras da instituição.
Decisão Correta;
Com Justiça;
Segurança;
Redução de incertezas;
Controle de ações.

Gerente D

Gerente E

Gerente F

No caso da nossa área as tomadas de decisões dependem de vários
cruzamentos de informações tanto orgânicas, quanto advindas de outras
diversas fontes externas como; mercados, clientes, fornecedores, cenários
macroeconômicos, concorrentes, fornecedores, tendências de mercado,
consumos, economia, etc.

Gerente G

As informações orgânicas são utilizadas nos processos de tomadas de decisão.
Elas estão relacionadas às atividades e funções que são desenvolvidas pela
empresa e, portanto, são necessárias para o crescimento da organização e,
para que não haja possibilidade de perda de mercado.

Supervisor A
Supervisor B

-
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Supervisor C

Sim, estas informações são importantes, pois mede o animo do pessoal.
Apontamento de falhas do próprio pessoal;
Nível de empenho e satisfação;
Sinergia entre as áreas.

Supervisor D

Decisão com transparência;
Decisão imparcial;
Decisão racional.

Supervisor E

Volume de faturamento;
Giro de estoques;
Rendimento da produção;
Fluxo de caixa;
Lucro líquido;
As menos relevantes são aquelas onde a informação não tem origem
consistente ou sem registro histórico, porém pode vir a se tornar uma
informação importante, por exemplo, o consumo de água nos bebedouros, se a
empresa tem um poço artesiano esta informação é de pouca relevância pois o
custo de manutenção é baixo, porém se a água vem da rede pública existe um
custo maior e esta informação pode se tornar mais relevante.

Supervisor F

Fonte: Elaboração própria.

Observamos que o Gerente A e os Supervisores A e B não compreenderam o
seria ‘informação orgânica’, pois eles mencionaram que tomam decisões com
frequência, às vezes individualmente e às vezes coletivamente, assim, inferimos que
seria impossível um gestor do nível estratégico da empresa, e que toma decisões
frequentemente não utilizar informações orgânicas para subsidiar suas decisões.
O Gerente E e o Supervisor D mencionaram que utilizam informações
orgânicas para subsidiar suas decisões. Contudo, evidenciamos que quando eles
descrevem as informações orgânicas usadas para a tomada de decisão, na
realidade estão descrevendo algumas características ideais da própria tomada de
decisão e não realmente os tipos de informação orgânica que eles utilizam.
Destacamos a resposta do Gerente F, apresentando clareza em relação ao
que seja informação orgânica e não orgânica, destacando que o processo decisório
necessita tanto da informação orgânica quanto da não orgânica, bem como
indicando que o cruzamento dessas informações resultará em decisões mais
precisas.
A partir das informações prestadas pelo Gerente G e pelo Gerente F foi
possível perceber que eles entendem perfeitamente o que seja informação orgânica,
porém não citam nenhum tipo de informação orgânica que utilizam. O Supervisor C
mencionou que utiliza informações orgânicas, porém não detalha quais são,
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apresenta apenas o motivo pelo qual é importante utilizar esse tipo de informação
para tomar uma decisão.
O Supervisor E indicou que realmente sabe o que é informação orgânica, pois
entre todos os Supervisores pesquisados foi o único que citou corretamente as que
ele considera mais relevante ou menos relevante para a tomada de decisão.
Observamos que apenas 5 (cinco) gestores responderam adequadamente a
questão, 4 (quatro) não responderam, 2 (dois) responderam de forma inadequada,
uma vez que de fato não se tratava de informação orgânica, e 1 (um) que apesar de
responder o é informação orgânica, não citou quais são utilizadas para cumprir as
funções organizacionais.
Dos sujeitos pesquisados respondentes, podemos perceber que as
necessidades informacionais se modificam na medida dos objetivos de cada área,
uma vez que cada setor da organização precisa atingir determinados objetivos e
metas específicos, que juntos formam o objetivo geral da organização. Ressaltamos
também que são inúmeras as informações orgânicas produzidas nos ambientes
empresariais, e as apresentadas pelos gestores são as compreendidas como sendo
as mais relevantes, a partir dos anos de experiência adquiridos atuando em
determinado setor da organização.
No que tange ao acesso às informações para subsidiar o processo decisório
(Quadro 18), pretendemos verificar qual o nível de importância dada na opinião dos
gestores.
Quadro 18: Importância das informações para subsidiar o processo decisório.
Cargo do
Entrevistado
Gerente A
Gerente B
Gerente C
Gerente D
Gerente E
Gerente F
Gerente G
Supervisor A
Supervisor B
Supervisor C
Supervisor D
Supervisor E
Supervisor F

Extremamente
Importante

Importante

Tanto Faz

Fonte: Elaboração própria.

Pouco
Importante

Não é
Importante
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Podemos perceber que todos os gestores consideraram que as informações
são extremamente importantes para auxiliá-los a tomarem decisões. Evidenciamos
que há a valoração atribuída pelos gestores às informações e, consequentemente,
também pela organização, uma vez que os gestores foram unanimes em relação a
isso. Nessa perspectiva, solicitamos que os sujeitos pesquisados explicassem a
resposta dada (Quadro 19).
Quadro 19: Percepção dos gestores em relação à importância das informações.
Cargo do
Entrevistado
Gerente A
Gerente B
Gerente C
Gerente D

Gerente E

Gerente F

Gerente G

Supervisor A
Supervisor B
Supervisor C

Supervisor D

Supervisor E

Supervisor F

Respostas
Porque a informação qualifica a decisão.
Somente as informações e dados coerentes de um determinado processo são
capazes de dar subsídios de análise e percepção segura dos acontecimentos, sem
elas a decisão corre o risco de não ser assertiva.
Porque as decisões devem ser tomadas de acordo com o planejamento estratégico
da empresa e não captar algo que não seja útil.
A informação clara e objetiva é importante para que não haja falhas na tomada de
decisão.
Em um ambiente extremamente ríspido com o mercado, a informação torna-se um
diferencial competitivo de suma importância. É avançar frente aos concorrentes,
saber como negociar, o que negociar e trazer para organização efetivos ganhos de
valores.
Ter o domínio de informação e poder cruzar os cenários de forma inteligente é
fundamental para tomada de decisões de forma clara e objetiva. Tendo acesso às
informações a visão se abre, mostrando mais claramente os caminhos a seguir em
busca de assertividade com menor esforço.
Em uma empresa para o bom desenvolvimento de uma determinada área é
necessário que haja a colaboração de outros departamentos que de maneira direta
ou indireta colaboram para o desenvolvimento de uma área. Portanto, é necessário
que as informações sejam compartilhadas entre as áreas para que o objetivo maior
da empresa seja alcançado. Quando uma informação demora a ser compartilhada
existe a possibilidade de tomar uma decisão de forma não correta ou com maior
desperdício de tempo, o que pode acarretar prejuízos para a organização. Portanto,
é necessário que as informações cheguem sempre com o menor tempo possível
aos interessados de forma que a organização obtenha sempre resultados positivos.
As informações em equipe se torna melhor assertividade de decisão.
Dentro de uma empresa o trabalho em equipe não envolve somente os
colaboradores daquele setor, mas muitas vezes os de outros.
Nem sempre o líder ou o encarregado, tem ciência da real situação, pois estas
podem vir de forma “embaraçada”, ou a visão de uma situação pode mudar
conforme a opinião dos envolvidos.
Em um ambiente extremamente ríspido com o mercado, a informação torna-se um
diferencial competitivo de suma importância. A importância da informação está
diretamente relacionada ao nível qualitativo com que o mercado enxerga o know
how da empresa. Nesse contexto a integração das informações associada a sua
velocidade contribui consideravelmente para a competitividade da empresa.
A área onde atuo toma todas as suas decisões baseadas em informações de
diversas áreas da empresa, atuamos como consolidadores de informação e pelo
resultado apurado são tomadas as decisões.
Devemos ter embasamento para qualquer tomada de decisão. Para uma decisão
correta e que traga resultados positivos deve-se primeiramente buscar todas as
informações referente o assunto em questão.
Fonte: Elaboração própria.

149

Os gestores basicamente expuseram que é por meio de informações que se
faz possível obter mais segurança para tomar uma decisão, fator já evidenciado na
literatura e exposto nas seções teóricas. Além disso, um dos gestores destacou que
as decisões são tomadas de acordo com o planejamento estratégico da empresa,
indicando que é uma prática não explicitada pela literatura, uma vez que a literatura
apresenta que no nível estratégico a maioria das decisões não são programadas,
isso significa que elas podem ser inéditas, apresentando alto grau de complexidade,
de modo a não estarem previstas em planejamentos justamente pelo fato de não se
esperar que elas ocorram.
Buscamos saber se quando há a necessidade de se ter acesso a um
documento para realizar uma atividade/tarefa ou tomar uma decisão, em quanto
tempo normalmente o documento solicitado chega até as mãos do gestor (Quadro
20).
Quadro 20: Tempo de acesso aos documentos.
Cargo do
Entrevistado
Gerente A
Gerente B
Gerente C
Gerente D
Gerente E
Gerente F
Gerente G
Supervisor A
Supervisor B
Supervisor C
Supervisor D
Supervisor E
Supervisor F

Imediatamente

Em até
1 dia

Em até
2 dias

Em até
1 semana

Em até
15 dias

Em até
1 mês

Outro

Fonte: Elaboração própria.

O tempo de acesso aos documentos é de extrema importância no ambiente
empresarial, pois é este tempo que evidencia se realmente está funcionando a
gestão documental, se há a organização dos documentos é eficiente, se há a
preocupação com a velocidade de acesso, enfim, são inúmeros os aspectos que
podem ser analisados em decorrência do acesso à informação demandada. Desse
modo, podemos perceber que 3 (três) gestores mencionaram que possuem acesso
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imediato aos documentos (Gerentes C e E; e Supervisor A), 4 (quatro) gestores
possuem acesso aos documentos em até um dia (Gerentes A, D, G; e Supervisor E),
4 (quatro) gestores possuem acesso aos documentos em até dois dias (Gerentes B
e F; e Supervisores C e D), e 2 (dois) gestores indicaram a opção ‘outro’,
especificando que "[...] depende qual o tipo de documento e onde este documento
está localizado/arquivado".
Evidenciamos que o mais apropriado seria que o acesso ocorresse de
maneira imediata para todos os gestores, assim as decisões seriam tomadas com
maior agilidade e eficiência, porquanto um dia ou dois dias é muito tempo para um
gestor tomador de decisões, uma vez que dependendo da situação a decisão
precisa ser tomada imediatamente. No entanto, isso talvez ocorra pelo fato de existir
hierarquias dentro desses ambientes, por exemplo, o financeiro pode ser
classificado como um setor mais importante, assim, o acesso à documentação será
imediata.
O acesso aos documentos evidencia que a organização possui conhecimento
da importância em disponibilizar os documentos para subsidiar as decisões, tanto é
verdade que possui um profissional capacitado para realizar essa atividade. Nessa
perspectiva, seria importante que fosse disponibilizado um sistema que propiciasse
o acesso imediato aos documentos, independente da área ou local em que o gestor
se encontra. Para tanto, a digitalização de documentos se constitui em uma
atividade essencial para as organizações que necessitam de diferenciais
competitivos para atuarem no mercado, entretanto, deve-se ressaltar que também é
preciso tratar e organizar os documentos antes que sejam digitalizados, inclusive
existem softwares que realizam o gerenciamento eletrônico de documentos que, por
sua vez, auxiliam na gestão organizacional, caso contrário a digitalização não
proporcionará a eficiência esperada, isto é, haverá aumento dos custos gerenciais, e
a expectativa de que a digitalização é a solução para os problemas gerenciais será
frustrada.
Verificamos junto aos gestores se haviam passado por alguma situação
problemática que não pode ser resolvida por falta de informação (Quadro 21). Desse
modo, solicitou-se aos sujeitos pesquisados, caso houvesse uma situação deste
tipo, que detalhassem se houve algum tipo de impacto negativo para a organização.
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Quadro 21: Situação problemática não resolvida por falta de informação.
Cargo do Entrevistado
Gerente A
Gerente B
Gerente C
Gerente D
Gerente E
Gerente F
Gerente G
Supervisor A
Supervisor B
Supervisor C
Supervisor D
Supervisor E
Supervisor F

Sim

Não

Fonte: Elaboração própria.

Os Gerentes A, B, C, D, F, G e o Supervisor F informaram que nunca
vivenciaram algum problema por falta de informação. O Gerente E informou que
vivenciou uma situação na área em que atua, em que "o risco eminente é não
conseguir fechar a equação; necessidade da empresa x necessidade do cliente. Não
ter a informação no momento que a mesma seja necessária pode trazer perdas, no
caso negociar um produto que não tenha em estoque".
O Supervisor A afirmou que vivenciou uma situação deste tipo, que segundo
ele "faltou comunicação e houve retrabalho". O Supervisor B também vivenciou uma
situação que qualificou de problemática, cujo impacto foi que "a unidade ficou sem
funcionários de limpeza para atender suas necessidades, pois não foi avisado que
haveria funcionamento de alguns setores no domingo". O Supervisor C reconheceu
que "Diante de falta de informação, foram tomadas decisões insatisfatórias que ao
tempo, tiveram que ser remediadas". O Supervisor D também reconheceu que em
sua área de atuação há "falhas de comunicação que implicam diretamente na queda
do nível de serviço ao cliente, o que sempre é atenuado com pessoas específicas
para tratar assuntos de ocorrência". O Supervisor E ressaltou que "sempre há
impactos negativos quando isso ocorre seja na credibilidade pela não entrega no
prazo seja pela perda uma oportunidade de negócio. Mas o pior cenário é quando a
empresa depende da informação para planejar os seus próximos passos e não tem
a informação".
Percebemos, a partir das informações prestadas pelos gestores que o que
consta na literatura coincide com o que ocorre na prática, uma vez que apresenta
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que a falta de informação pode trazer inúmeras consequências para as
organizações.
Solicitamos aos gestores pesquisados se há por parte deles a consciência em
relação aos caminhos [fluxos] que as informações percorrem até chegar a eles,
assim como, solicitamos que tentassem explicar esse caminho.
Quadro 22: Fluxos de informações até chegar aos gestores.
Cargo do
Entrevistado
Gerente A
Gerente B

Gerente C

Gerente D

Gerente E

Gerente F

Gerente G

Supervisor A
Supervisor B
Supervisor C
Supervisor D

Supervisor E

Supervisor F

Respostas
Sim, quanto melhor produzida e armazenada a informação, mais rápida será sua
utilização.
Em geral as informações chegam incompletas, o que exige que se faça o
caminho inverso, ou seja, parte de mim a iniciativa de perguntar pelas pessoas
envolvidas em busca das informações necessárias para a resolução do caso.
Sim, geralmente as informações saem [partem] diretamente da fonte para mim.
Há casos em que parte da presidência para a diretoria e depois gerência, porém
várias seguem e chegam diretamente da fonte.
Sim, muitas vezes a informação não chega no tempo, ou mesmo completa, fazse necessidade questionamentos e averiguações em outras fontes a respeito do
assunto.
Conheço plenamente os cenários que visam auxiliar o departamento comercial
em suas atribuições, hoje mais do que nunca, além de vender, tem que vender
com sucesso, ou seja, o que a empresa necessita naquele e em outros
momentos; a informação é fundamental.
Sim, há consciência, dependendo da informação e de qual área ela virá, ela pode
demorar tempos diferentes e percorrer caminhos diferentes. Aqui na empresa,
acredito que o fluxo informacional não aconteça de forma corporativa e integrada
em boas partes dos processos. Acho que ainda temos muito a evoluir em muitos
aspectos.
As informações chegam através da diretoria, de gestores de outras áreas e
através dos colaboradores que compõem a minha equipe. Através dessas
informações as decisões são tomadas visando sempre a melhoria da
organização.
Existem vários, normalmente do Planejamento para o Suprimento ou da Diretoria
para o Suprimento.
Algumas vêm diretamente, pois eu mesmo vou até elas; outras dependem de
outros supervisores/ gerentes e RH.
Não respondeu.
Sim. Conheço o fluxo de informações envolvidas para as atividades de gestão de
produtos acabados, que possui inter-relações com diversos departamentos como:
PPCP, Suprimentos, Transportes, Comercial e Custos. O final desse fluxo é
sempre no atendimento ao cliente.
Sim, basicamente a área em que atuo é necessário uma visão sistêmica madura,
pois em certas situações é preciso interferir no caminho que a informação
percorre, tirando obstáculos, modificando a sua rota por necessidade de
acrescentar mais algum item. E em alguns casos também é necessário formar
este caminho.
Não respondeu.
Fonte: Elaboração própria.
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No que tange aos fluxos de informações não há um consenso, tanto na teoria
quanto nos ambientes empresariais. Diante disso, observamos que não é claro para
os gestores quais são os caminhos percorridos pelas informações, bem como a
relação entre elas e o desempenho dos gestores nas atividades do dia a dia. Na
realidade, esperávamos esse resultado, porquanto o objetivo era verificar se os
gestores tinham noção sobre a complexidade do ambiente informacional, cujos
fluxos de informação são essenciais. Perceber o caminho percorrido pelas
informações, quem são os atores que interagem em cada setor e entre setores é
fundamental para a gestão da informação e para a gestão documental. Assim,
mapear os fluxos de informação deve ser o início do processo de GI e GD.
Observamos que 2 (dois) supervisores não responderam essa questão,
entretanto os outros gestores tentaram responder, o interessante é que na entrevista
quando perguntamos a respeito dos fluxos informacionais as respostas foram mais
bem detalhadas e atingimos o objetivo esperado com a questão. Talvez isso possa
ter ocorrido pelo fato de no momento de responder ao questionário, o gestor tinha
menor disponibilidade de tempo para respondê-lo.
Buscamos compreender se os gestores sabem o que é fluxo informacional, e
se eles confirmassem positivamente deveriam explicar de forma sucinta o que é e
como é estruturado na Dori Alimentos Ltda. (Quadro 23).
Quadro 23: Fluxo informacional.
Cargo do
Entrevistado
Gerente A

Gerente B

Gerente C

Gerente D

Gerente E

Respostas
O fluxo informacional em minha opinião abrange desde a produção da
informação até a sua utilização. Na Dori este fluxo vem sendo aprimorado
constantemente.
Fluxo informacional é o caminho percorrido pela informação até chegar ao seu
destino. Na Dori Alimentos o fluxo de informação ainda está em processo de
estruturação. Atualmente, as informações são buscadas de forma pontual,
quando há a necessidade de atender a uma determinada demanda.
Acredito que seja assim: A empresa utiliza impresso de comunicação interna e
externa padrão, formulário didático com referências que lembram o departamento
emitente, por exemplo: informativos TI, hardware aparece um bonequinho com
ferramentas e por e-mail enviado diretamente do emitente para os destinos
diretos.
Fluxo informacional é a fonte, o meio que a informação chega para a tomada de
decisões. Acredito que na Dori ocorra como em qualquer outra instituição, temos
um corpo administrativo onde informações pertinentes ao processo, condutas e
obrigações são comunicadas constantemente, além de canais de comunicação
interna e de informações externas.
Conheço e ocorrem em três ambientes; organograma, estrutura de recursos
humanos e estrutura informal. A empresa sempre teve preocupação com a
gestão das informações e acredito que o processo na alteração do sistema,
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Gerente F

Gerente G

Supervisor A
Supervisor B
Supervisor C

Supervisor D

Supervisor E
Supervisor F

trouxe um aprimoramento para os colaboradores neste sentido e um
desenvolvimento fantástico com grandes sacrifícios. Com o passar do tempo e o
domínio da ferramenta, tende a ocorrerem grandes melhorias.
Na Dori alimentos, eu acredito que o método não aconteça de forma corporativa
em uníssono. Muitas áreas têm informações mais organizadas do que outras,
respeitando cronogramas, fluxogramas de informação, descrevendo suas tarefas
e caminhos que a informação e/ou comunicação devam seguir. Acredito que
aqui na Dori precisamos aprender um pouco mais a trabalharmos em equipe,
com uma única equipe em busca de eficiência e eficácia. Muitas vezes existem
lacunas entre os interesses pessoais e o corporativo, o que gera em muitos
casos pouco comprometimento corporativo, fazendo com que a empresa saia
prejudicada na maioria das vezes. Acredito que com sintonia e transparência
estes pontos podem ser sobrepostos e a empresa poderá ganhar cada vez mais
os fluxos de informações coerentes, democráticos e eficientes. Porque ao meu
ver informação e ainda mais, a gestão da informação, são fundamentais para a
obtenção de sucesso com qualidade.
Fluxo informacional relaciona-se em como ocorrem os processos dentro da
empresa. O fluxo informacional permite que uma determinada informação seja
mapeada e, através disso, será possível compreender como uma informação é
produzida e, consequentemente como é utilizada pela organização. No ambiente
empresarial as informações são necessárias para que as decisões sejam
tomadas sempre com o menor risco de erros, contribuindo com o crescimento da
mesma, assim como com a diminuição de despesas desnecessárias, como, por
exemplo, o pagamento de uma nota que anteriormente já foi paga.
É como ocorrem os processos dentro de uma organização, dentro da nossa
empresa não sei se existe este fluxo, dentro de nossa área todos procuram se
comunicar claramente e trabalhar em equipe.
Não sei o que é.
Entendo este fluxo com a famosa “radio peão”, em todas as empresas isso
existe, são informações desordenadas onde o inicio do fato ou historia percorrem
a empresa, cada um conta de sua maneira e assim, a história ou fato pode tomar
proporções indesejáveis.
A empresa recentemente realizou a troca de seu ERP o que implicou
consideravelmente em mudanças de como os departamentos internamente
trabalham e consequentemente em como se comunicam entre si, tendo em vista
que o novo sistema trouxe as melhores práticas de mercado o que vem
proporcionando a empresa ganhos significativos em toda a sua estrutura
informacional.
Não conheço a definição cientifica do termo, porém presumo que seja como a
informação circula dentro da empresa com base em uma estrutura definida de
quem deve receber, trabalhar a informação, enviar, as áreas e recursos
envolvidos.
Não sei o que é.
Fonte: Elaboração própria.

Por meio das informações prestadas pelos sujeitos pesquisados, observamos
que 2 (dois) gestores mencionaram não compreender o que seja fluxo de
informação, e 11 (onze) compreendem o que seja fluxo de informação de alguma
maneira. Para a maioria dos gestores os fluxos de informação são compreendidos
como os caminhos que as informações percorrem desde a produção até seu uso. O
Gerente B mencionou algo que nos chama a atenção, quando explica que os fluxos
de informação, ainda, estão em estruturação e que as informações são pontuais, ele
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destacou a necessidade de que as informações estejam disponíveis mesmo quando
não solicitadas, que haja meios de acesso diversificados visando possibilitar o
acesso sempre que os gestores necessitarem.
Além disso, o Gerente F mencionou que algumas áreas são mais
estruturadas que outras, portanto, no âmbito organizacional muito ainda deve ser
feito para que haja eficiência no que diz respeito aos fluxos de informações, assim
como é necessário que os gestores aprendam a trabalhar em equipe.
O Gerente G também mencionou algo interessante, pois segundo ele os
fluxos de informação relacionam-se aos processos organizacionais. Além disso,
permitem que uma determinada informação seja mapeada e, assim, compreende
que os fluxos abrangem desde a produção da informação até seu uso.
Nessa perspectiva, ressaltamos que na Seção 3 abordamos a relação entre
os fluxos de informação e o mapeamento da informação, propiciando o
desenvolvimento de outras etapas a posteriori que envolvem a gestão documental
como, por exemplo, o tratamento, a organização, o armazenamento, a distribuição, a
disseminação e o uso da informação.
Percebemos que, ainda, há a necessidade de esclarecer e atribuir
conhecimento acerca da importância dos fluxos informacionais para alguns gestores
da organização pesquisada, visto que 2 (dois) supervisores mencionaram que não
sabem o que é um fluxo de informação. Acreditamos que indivíduos que tomam
decisões de extrema importância para a organização precisam conhecer como as
informações trafegam, relacionam-se e interagem com os gestores e a empresa.

Quadro 24: Relação entre tempo de atuação e perguntas respondidas
Cargo do Entrevistado
Gerente A
Gerente B
Gerente C
Gerente D
Gerente E
Gerente F
Gerente G
Supervisor A
Supervisor B
Supervisor C
Supervisor D
Supervisor E
Supervisor F

Tempo de atuação na
empresa
12 anos
5 anos
30 anos
14 anos
23 anos
6 anos
3 anos
20 anos
10 anos
12 anos
12 anos
3 anos
18 anos
Fonte: Elaboração própria.

Deixou de responder quantas
perguntas?
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
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Podemos perceber no Quadro 24 que a maioria dos gestores respondeu
todas as questões, porém o Gerente A com 12 anos de atuação na empresa deixou
de responder uma questão, o Supervisor B com 10 anos de atuação deixou de
responder uma questão e o Supervisor F com 18 anos de empresa deixou de
responder três questões. Por outro lado, percebemos que todos os respondentes
com menos de dez anos na empresa responderam todas as questões, é possível
perceber que alguns gestores podem estar desmotivados ou acomodados devido ao
grande tempo de atuação na empresa. Diante disso, as organizações que possuem
funcionários com anos de atuação precisam constantemente motivar e investir, de
modo que continuem fazendo a diferença no setor em que atuam e,
consequentemente nos resultados finais das organizações.
Por meio da aplicação dos questionários foi possível obter informações
valiosas, que permitiram construir conhecimento sobre o perfil dos gestores da Dori,
bem como a empresa pesquisada está estruturada e como o acesso às informações
é percebido por seus gestores.
Notamos que, como em todas as organizações, existem informações
consistentes e inconsistentes, bem como que há problemas de interação e
compartilhamento entre os gestores, visto que alguns sujeitos pesquisados ainda
possuem uma cultura baseada em valores, crenças, ritos e mitos que não valorizam
esse tipo de ação como, por exemplo, guardar informações para si, insegurança
para compartilhar informações e conhecimento, desconhecimento em relação aos
fluxos de informação. Essa realidade influi nas decisões, uma vez que falta mais
clareza e maior racionalidade que, por sua vez, influi na geração de inovação e de
diferenciais competitivos.
Além do roteiro de observação e do questionário, também, realizamos
entrevistas junto aos gestores e, a partir delas, percebemos que as informações são
disponibilizadas por nível hierárquico, quanto mais alto o nível hierárquico maior é a
quantidade de informações disponíveis. Dessa maneira, a maioria das informações
geradas internamente à organização não é de livre acesso, ou seja, são
disponibilizadas apenas quando solicitadas [a informação é solicitada para o setor
que a produziu ou a detém, assim o setor faz busca e a disponibiliza ao
demandante]. Por exemplo, segundo o Supervisor E, as informações são
disponibilizadas
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“[...] conforme hierarquia ou conforme as necessidades, (é) então é assim, tem
níveis de relatórios ai que você pode ta divulgando, por exemplo, o pessoal do
conselho, da diretoria eles tem quase que acesso integral aos relatórios, já a
gerencia eles tem acesso restrito somente as responsabilidades de área ou de
pessoas referente a cada gestor e a supervisão é bem mais específica então
depende do grau hierárquico de cada um”.

Os meios em que as informações são coletadas são os mais distintos
possíveis, pois dependem de qual setor de atuação de cada gerente ou supervisor.
O Gerente A, por exemplo, mencionou que eles coletam informações do setor de
contabilidade da empresa, no que tange a legislação e ao tributário; o Gerente B
destacou que coleta as informações diretamente com os gestores de cada área; o
Gerente C explicou que quando é um processo interno as informações são
coletadas no próprio setor, por outro lado quando há a necessidade de informações
externas, solicita por meio do profissional arquivista à área específica, ou seja, o
arquivista é responsável por mediar essa interação e disponibilizar a informação ao
demandante. Percebemos que há um controle das informações na organização e
que existem alguns arquivos setoriais e um Arquivo Central, o que efetivamente
aumenta o controle das informações; O Gerente F mencionou que busca a maioria
das suas informações no,
“ERP (né) que a gente trocou agora por SAP, o que a gente usa de informação
aqui, a gente usa análise de vendas, a gente usa análise de marketing e
contribuição, a gente entende resultado operacional tanto bruto quanto líquido
(é) a gente entende todas as informações de vendas então o que vem de como,
quando, onde ou por quê? Informações de fluxograma de lançamento do
produto, a gente desenvolve aqui e disponibiliza (hãm) que mais? Toda
informação de custo que tão em ERP, informação de suprimentos a gente busca
na própria área de suprimentos, informação de demanda, de capacidade
operacional a gente busca nas áreas, não tem uma ferramenta que disponibiliza
a informação em tempo inteiro, a Dori ainda não tem isso. São estas as
informações que a gente usa”.

Outros gestores também mencionaram o Enterprise Resource Planning (ERP)
como fonte de busca de informação. Além disso, o Gerente D mencionou que busca
informações com os próprios gestores da organização, visto que eles mais do que
ninguém conhecem o “como fazer das máquinas”.
Os outros gestores mencionaram que a busca por informação depende de
qual tipo de decisão vão tomar, às vezes, buscam informação nos níveis
hierárquicos acima, ou seja, no caso dos supervisores buscam com os gerentes e no
caso dos gerentes buscam com os diretores ou buscam nos setores específicos ou,
ainda, buscam no próprio Arquivo Central da organização e, caso seja necessário,
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também buscam informações externas como, por exemplo, na Bolsa de Valores,
informações sobre o meio ambiente, sobre agricultura, sobre legislação etc.
Em relação a se vivenciaram alguma situação problemática por falta de
informação, todos os gestores mencionaram que passaram por situações deste tipo,
e mencionaram alguns exemplos. O Gerente D explicou que
“Sim, no meu caso hoje eu to sentindo que tem algumas informações que eu
necessito e que nunca foram mensuradas (né) então eu to levantando isso, o
problema de não ter isso mensurado pra que o setor devido comece a mensurar
estas informações, porque elas são importantes, na verdade, nesse problema
que eu to resolvendo, no passado já foi feito, deixou-se de fazer porque ninguém
quis fazer a interpretação desses dados e agora que a gente precisa não tem”.

O Gerente F mencionou:
“Sim, na verdade existem alguns problemas, mas não sei se pela falta de
informação ou por falta da organização da informação ou disponibilidade de
algumas informações, hoje o que acontece é que a gente ta no meio de uma
mudança de uma série de processos de informação e a gente tem uma série de
informações que a gente não consegue ter disponíveis de outras áreas (é) isso
lógico que acarreta alguns problemas, a gente tá com uma promoção no ar
agora e a gente tem algumas informações que a gente ainda não tem como
disponibilizar, por exemplo, pra equipe de vendas, então é um processo que a
gente tem um investimento alto (né) é um risco de insucesso relativamente
considerável por conta da falta de informação (é) então assim, é um problema
(né) principalmente pelo momento que a gente ta passando”.

O Gerente B expôs que se a informação não chega conforme a necessidade,
o profissional terá que buscar mais informações e, isso, deixa o processo decisório
lento. O Gerente C mencionou um caso vivenciado na área de compras, pois
segundo ele, é preciso às informações sejam sistematizadas rapidamente, pois pode
ocorrer no momento em que realizar o carregamento de uma mercadoria, esta não
poder sair da empresa, caso não constar o pagamento do comprador no sistema de
informação, ou seja, enquanto não constar o pagamento a mercadoria não sai,
mesmo que o pagamento já tenha sido efetuado. O Gerente A destacou que a falta
de informação gera “pouco conhecimento para se tomar a decisão”, pois alicerçado
ou não por informação a decisão será tomada, ou seja, sem informação a decisão
não será a mais precisa para a situação em que o gestor se encontra.
Observamos se há problemas quando os gestores não usam as informações
solicitadas, e evidenciamos que existem, assim, identificamos e caracterizamos o
perfil dos gestores e verificamos a proatividade dos gestores para tomar decisões.
Cada gestor expos um problema relacionado à falta de informação e
detalharam o referido problema, mas percebemos que em cada setor ocorre um tipo
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de problema diferente, e estes no conjunto podem afetar de várias maneiras a
organização, desde a perda de dinheiro até a perda de tempo e produção,
evidenciando que são aspectos que precisam ser identificados para que a
organização possa ajustar ou corrigir, visando à melhoria contínua da qualidade dos
processos organizacionais.
Quanto às decisões que não foram tomadas por falta de documentos, o
Supervisor F mencionou que até aquele momento não tinha passado por isso. O
supervisor F mencionou que,
“Sim, constantemente (constantemente perdão) existe este tipo de problema
muitas vezes assim, as informações não ficam prontas elas não são possíveis
extrair no momento que necessárias tenta formar uma informação através de
dados estatísticos, (é) indicadores padrões que existem dentro da empresa, pela
experiência que você tem com base em relatórios já anteriores, você sabe mais
ou menos o que que acontece ou se não o principal que nós utilizamos pra
formação de um dado, quando ele existe é orçamento e o custo padrão de
indicadores de desenvolvimento, então quando não tem informação eu busco de
outras formas, nós temos como que funciona a questão da informação, você tem
informação que você forma ela, pra te dar uma direção e tem a informação que
você realiza, então você sempre compara as duas, na falta de uma, aliás na falta
da informação que seria a informação que é realizada, que é formada você
utiliza a base orçamentária como direcionador e você compara se algum desses
parâmetros que as informações elas estão perto e ai você tem mais ou menos
um parâmetro e fala “olha, pelo que eu to vendo aqui essa informação realizada
não ta ruim, só que falta alguma coisa que eu não vou conseguir realizar 100%,
então você acaba fazendo esse tipo de trabalho”.

Os outros gestores também informaram que já passaram por esse tipo de
situação e detalharam algum caso ocorrido em decorrência da falta de documentos.
No tocante a necessidade de buscar outras informações para subsidiar as
decisões todos os Gerentes e Supervisores ressaltaram que em alguns casos não é
preciso, mas em outros é essencial. Sendo assim, observamos que nem sempre as
informações solicitadas atendem as necessidades informacionais dos gestores. De
acordo com o Supervisor A,
"Sim, como eu te falei no campo muitas vezes o que chega pra gente é uma
coisa e quando você vai ver é outra. Então pra você tomar uma decisão, pra
você realmente saber você tem que ponderar os dois lados, o que te apresentam
e o que vê ai você mistura tudo e vê o que você consegue tirar daquilo ali".

Todos os gestores ressaltaram que buscam informações de outras formas,
caso as que eles buscaram/solicitaram não suprirem suas necessidades
informacionais. Evidenciamos que quando o gestor solicita informações, estas
podem

não

ser

suficientes,

e

caso

não

sejam

o

que

realmente

buscava/necessitava buscam mais informações visando complementá-las.

se
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O armazenamento das informações, segundo o Supervisor A, é realizado nos
bancos de dados. O Supervisor C expos que possui um arquivo próprio, em que ele
tem tudo registrado. O Supervisor E mencionou que as informações são
armazenadas nos servidores da empresa. O Gerente D informou que compila tudo
em planilhas do software Excel e as armazena em seu computador; e os outros
Gerentes e Supervisores mencionaram o e-mail como o principal armazenador.
Em relação aos meios de comunicação disponibilizados para a tramitação e
distribuição das informações, os gestores responderam que se utilizam o e-mail.
Observamos que há um controle dos e-mails, porquanto os gestores os conferem
constantemente para que não haja falha na comunicação. No caso do Gerente E,
por exemplo, ele cita que,
“No meu caso específico tudo que eu tiver necessidade, então eu uso papel,
contrato, eu uso computador, eu uso meu caso específico eu uso muito base do
IBGE, pra PIB pra ver potencialidade de região, então no meu caso aqui tu vai
ver pessoas que usam praticamente só a máquina, né dependendo do trabalho,
no meu caso o que for necessário eu vou buscar, mas pesquisas via Google, é
muito importante e fora isso a questão do histórico interno, o que eu tenho
disponível aqui, que a base é o contrato que é papel, não tem, é difícil tu mudar
isso porque se não assim é uma coisa que precisa estar registrada e não existe
hoje um cartório não registra documento eletrônico, né então tu tem que registrar
as assinaturas”.

Além disso, o Supervisor D também citou o e-mail como principal meio, mas
destacou que,
“eu tenho lá quadro de gestão a vista pra no caso transmitir informações pra
equipe com relação aos assuntos que são de interesse deles, a gente tem
também (é) um meio de comunicação com a área de RH chamado mural
eletrônico, semanalmente eles mandam todos os eventos que tem na semana
(é) e além do quadro de gestão a vista, o mural eletrônico e o e-mail, também
tem um outro quadro de aviso que ai é um quadro genérico (né) que ali as
pessoas colocam cartazes, informativos pra todo mundo”.

Percebemos uma preocupação com o acesso às informações, tendo em vista
que existem várias maneiras de acessar os conteúdos informacionais demandados
pelos gestores. No que tange ao modo com que cada gestor considera o acesso às
informações necessárias para subsidiar o processo decisório, todos sem exceção
consideram o acesso extremamente essencial, porquanto é o acesso que propicia
aos gestores chegarem às informações que vão subsidiar suas decisões.
No entanto, alguns gestores destacaram que na Dori ainda há certa
dificuldade em obter informações e, muitas vezes, necessitam buscar outras
informações complementares devido às solicitadas serem incompletas, assim
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classificam o acesso como extremamente importante, entretanto com falhas.
Inferimos que um possível problema em relação a isso é que haja falta de
padronização no próprio processo de produção documental.
Quanto à preocupação da empresa em conhecer o resultado das decisões
que foram tomadas, todos os gestores mencionaram que esse conhecimento é
construído, por meio dos resultados obtidos com a decisão, ou seja, as operações
da empresa refletem a decisão, entretanto não um documento específico que
demonstre o resultado de uma decisão. Ressalta-se que a empresa gera esse
conhecimento, por meio dos próprios gestores.
Os problemas que os gestores enfrentam durante o processo decisório foram
destacados por alguns sujeitos pesquisados que, por sua vez, informaram que ainda
há a deficiência de informação, exigindo que o gestor busque mais subsídios,
mesmo quando a decisão deve ser tomada rapidamente. Além disso, outro problema
destacado no processo decisório refere-se a nem sempre possuírem a informação
adequada para tomar a decisão, isto é, a tomada de decisão precisa exige
fundamentalmente que a informação seja adequada para aquele tipo de decisão,
bem como no momento em que se necessita dela, entretanto, apesar disso, a
decisão precisa ser tomada aumentando o risco de erro, por isso quanto mais rápida
e mais precisa for à informação, maior é a chance de acertos.
O Supervisor B mencionou que outro problema é tomar a decisão
coletivamente, pois
“É, bom, às vezes ter uma decisão que não é só sua, então eu vejo assim,
quando a decisão é só sua é mais fácil é na hora, quando ela depende de outras
pessoas nem sempre elas estão disponíveis naquele momento, pra que você
tome a decisão na hora, então às vezes você tem que adiar uma decisão se ela
puder ser adiada ou às vezes você tem que assumir os riscos dessa tomada
sozinho por conta de não ter de repente o aval em contrapartida de uma
hierarquia superior, então existe esta questão, não sei se é isso”.

Esse fator merece atenção, pois como bem ressaltou Simon, neste caso a
decisão não será a solução ótima, mas apenas satisfatória, porquanto a decisão é
orientada pela busca de alternativas suficientemente boas, e não pela busca das
melhores alternativas possíveis.
Notamos que há problemas que podem ser amenizados ou solucionados com
a aplicação da gestão da informação e da gestão documental, pois uma vez
mapeados os problemas informacionais, é possível por meio da GI e da FC realizar
estratégias que visem a melhoria ou solução dos referidos problemas.
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Na opinião dos gestores, possuir um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) é
importante, e ressaltaram que a organização está construindo um sistema desse
tipo. No entanto, alguns gestores inclusive citaram o ERP e o BI como sistemas que
apoiam

as

decisões

organizacionais,

principalmente

a

parte

financeira

e

administrativa. Assim, percebemos que os gestores consideram importante que a
empresa possua um SAD.
Quanto aos atores organizacionais que interagem com cada gestor
pesquisado, desde a busca de informação até a tomada de decisão, bem como seu
monitoramento, no caso do Gerente B informou que o seu departamento é uma área
de suporte e ela atende toda a empresa, assim os clientes internos são de todas as
áreas da organização. Nessa perspectiva, interage com todas as áreas, e estas
interações dependem de cada circunstância. Desse modo, são vários os atores que
interagem com o setor, segundo ele, o setor que mais interage com a área é a área
comercial, envolvendo os supervisores de vendas, gerentes de vendas e o Diretor
Comercial, e quem faz o monitoramento disso é o Diretor Jurídico.
No caso do Gerente C, os atores são os pares, sendo que os próprios
gestores das outras áreas ajudam nessa interação, e no dia a dia é “a minha
equipe", ou seja, a equipe da área, além do pessoal da auditoria, o pessoal de
contas a receber. O Gerente A mencionou que são seus funcionários, seus
superiores, colegas de outras empresas, o mercado e órgãos fiscais.
Nessa perspectiva, cada gestor citou as relações existentes dependendo da
área de atuação, mas basicamente pelo que foi possível perceber de um modo ou
de outro todas as áreas se relacionam entre si, algumas mais do que as outras, mas
de qualquer maneira há uma relação principalmente por fazerem parte de um todo
que consiste na própria organização, assim, cada gestor toma decisões baseandose nas informações das próprias áreas, mas que influenciam todas as outras áreas
e, por isso mesmo, é preciso que haja uma boa relação e dinâmica entre elas.
Conhecer como cada ator organizacional interage desde o processo de
solicitação de uma informação até a tomada de decisão foi importante para
relacionar o que ocorre na prática com a literatura, visando verificar como ocorrem
os fluxos informacionais em cada setor.
No que tange aos problemas com essas interações, os Gerentes informaram
que há problemas como em toda e qualquer organização, como exemplo citaram o
fato de determinadas pessoas demorarem a disponibilizar a informação solicitada,
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exigindo esforços de cobrança e, às vezes, mesmo mediante cobrança, não há
retorno, essa situação além de desgastante exige que o pedido solicitando a
informação seja refeito. Dessa maneira, se a necessidade é de todos, todos devem
disponibilizar e receber as informações pensando coletivamente em algo maior que,
neste caso, é o sucesso da organização para alcançar lucros e competitividade.
Diante da aplicação dos questionários, das entrevistas e da observação
realizada na empresa pesquisada, evidenciamos que os fluxos informacionais, mais
especificamente os formais, são sustentados pelos tipos documentais existentes nos
ambientes empresariais, uma vez que cada setor produz uma quantidade
significativa de documentos e que estes necessitam ser gerenciados, ou seja,
identificados, tratados, organizados e disseminados que, por sua vez, servem de
subsídio para o processo decisório. Sendo assim, realizar o mapeamento dos fluxos
informacionais é imprescindível, porquanto eliminaria uma série de problemas que
os próprios gestores mencionaram no decorrer da coleta de dados e informações,
por meio da aplicação dos instrumentos de pesquisa.
Percebemos no decorrer da aplicação dos instrumentos de coleta de dados
que quanto maior o nível hierárquico dos gestores, maior a disponibilidade em
contribuir para a pesquisa e menor o receio em falar sobre o ambiente em que
atuam. O contrário também é verdadeiro, ou seja, quanto menor o nível hierárquico
dos gestores, menor a disponibilidade e maior o receio em falar sobre o ambiente
em que atuam. Inferimos que para alguns gestores o fato de falar sobre o acesso as
informações, o processo decisório e os fluxos de informação da empresa fossem o
prejudicar de alguma forma.
Além disso, com a análise realizada reafirmamos as discussões teóricas
trazidas neste trabalho e percebemos claramente como se faz necessário conhecer
os processos organizacionais, para compreender uma empresa e as ações dos
gestores nos processos nela desenvolvidos.
A empresa pesquisada que é uma organização de grande porte da região de
Marília, necessita implementar a gestão da informação e a gestão documental,
visando amenizar problemas relativos ao processo decisório, fator essencial para a
elaboração de diferenciais competitivos e a geração de inovação.
Na próxima Seção serão apresentadas as considerações finais decorrentes
de todo o exposto nesta pesquisa, bem como será apresentado um “modelo
conceitual” de como deveriam ser os fluxos informacionais de uma organização,
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bem como os tipos documentais e os fluxos de informação devem se relacionar,
assim o modelo conceitual é resultante da discussão abordada até o momento.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo geral proposto nesta pesquisa foi o de analisar a relação entre os
tipos documentais e os fluxos informacionais como subsídio para o processo
decisório em ambientes empresariais.
Por meio da literatura analisada compreendemos os principais conceitos
propostos para serem discutidos na pesquisa, estes por sua vez se referem aos
ambientes empresariais, a tomada de decisão, aos fluxos de informação, mais
especificamente os fluxos formais, a gestão da informação, a gestão documental, o
processo de inteligência competitiva, a informação estratégica para a tomada de
decisão e os tipos documentais como insumo para o processo decisório. Verificamos
que muitas considerações são feitas a respeito dos fluxos de informação, muitos
autores mencionam este termo a todo o momento, entretanto ainda há
desconhecimento em relação aos fluxos de informação, bem como a importância da
identificação desses fluxos nos ambientes empresariais. Diante das pesquisas
realizadas não encontramos referencial teórico que relacione a identificação dos
fluxos informacionais com a identificação dos tipos documentais.
Destacamos que os ambientes empresariais configuram-se em uma grande
área de atuação para os profissionais da informação, mais especificamente o
arquivista, isso significa que há a possibilidade desse profissional atuar nesses
nichos de trabalho, especialmente em uma das áreas mais importantes e que se
configura para muitos autores no elemento-chave de qualquer organização, qual
seja, o processo decisório. Os arquivistas possuem competências e habilidades que
permitem valorar a informação e disponibilizá-la com fidedignidade e eficiência
através de sua gestão, envolvendo a identificação, seleção, tratamento, organização
e disseminação, cujo intuito é possibilitar que os gestores decidam com segurança e
agilidade, proporcionando às organizações resultados positivos, defendemos que
esse profissional precisa conquistar esse tipo de ambiente o mais rápido possível,
uma vez que ambos vão ganhar através dessa parceria.
A identificação dos tipos documentais desde a produção de documentos
permite que todas as outras ações que o arquivista precisa desenvolver ocorram,
pois é justamente no reconhecimento dos tipos documentais que todas as ações se
iniciam, por exemplo, para realizar a gestão documental/informacional, elaborar
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instrumentos como o Plano de Classificação, a Tabela de Temporalidade, listagens,
inventários, entre outros. Nessa perspectiva, os tipos documentais devem ser
reconhecidos desde a sua produção, para isso ressaltamos a importância de
profissionais com as competências mencionadas para proporcionar os resultados
desejados. Segundo Ferreira (2003, p.42), anteriormente citado na Seção 2, essas
competências consistem em filtrar, analisar, sintetizar e disseminar a quantidade de
informações presente nesses ambientes organizacionais. Além disso, o domínio das
ferramentas de informática, fluência em línguas estrangeiras, capacidade de
trabalhar em equipes multidisciplinares, dinamismo, ética e investimento em
educação continuada são essenciais para esse profissional.
Os fluxos informacionais resultam na materialização das funções que os
indivíduos possuem em determinados suportes/mídias no caso dos fluxos formais
[que ocorre no âmbito da GI] ou no caso dos fluxos informais [que ocorrem no
âmbito da GC]. Os fluxos formais ocorrem no momento em que há o
compartilhamento e a disseminação de informações entre pessoas e/ou setores,
ações, que existem em qualquer ambiente informacional. É por meio do
mapeamento e reconhecimento dos fluxos, ou seja, compreender cada detalhe
[onde inicia, por onde passa, quais são os atores que interagem, como interagem
durante os processos organizacionais, como ocorre à interpretação das informações,
o que é feito após o uso de uma informação, o que resultam], que a organização
poderá identificar tanto os acertos quanto se há falhas durante o processo, e se
existirem falhas o mapeamento possibilita identificar onde ela está ocorrendo e, isso,
propiciará que se crie condições de melhorias para garantir a efetividade na busca e
uso de informações e conhecimentos por parte dos gestores.
Os tipos documentais que, por sua vez, são as informações orgânicas
reconhecidas,

constituem

os

fluxos

informacionais

formais

dos

ambientes

empresariais, ou seja, o reconhecimento dos tipos documentais está estritamente
relacionado com a identificação dos fluxos formais. Nessa perspectiva, acreditamos
que é necessário reconhecer os tipos documentais, uma vez que eles se constituem
na matéria prima dos fluxos formais, pois é a identificação desses elementos que
possibilitará às organizações usarem informações de maneira estratégica,
desenvolver inteligência competitiva, cujos objetivos é gerar inovação e diferenciais
competitivos frente aos concorrentes.
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Nessa perspectiva, faz-se necessário que as organizações reconheçam os
tipos documentais e identifiquem os fluxos informacionais, porquanto ambos devem
ocorrer juntos, uma vez que um auxilia o outro. Os tipos documentais constituem os
fluxos informacionais formais e estes proporcionam um mapeamento completo de
como ocorre o compartilhamento e a disseminação de informações em ambientes
empresariais, ou seja, um não ocorre sem o outro.
Em nossa sociedade muitas são as formas de as organizações buscarem um
diferencial competitivo, contudo é por meio da valoração da informação orgânica
como subsídio para a tomada de decisão e como elemento estratégico que as
organizações efetivamente alcançam seus objetivos.
Partindo desse pressuposto, através do desenvolvimento teórico e do estudo
de caso realizado, foi possível realizar a reflexão, análise e discussão das
informações obtidas no universo pesquisado, contribuindo tanto para a área de
Ciência da Informação e Arquivologia, quanto para a organização participante da
pesquisa.
Destacamos que foram elaboradas as seções teóricas, os procedimentos
metodológicos, aplicou-se o pré-teste, realizou-se a pesquisa de campo, por meio da
aplicação dos instrumentos de coleta de dados, qual sejam, o questionário, a
entrevista e a observação, realizando-se assim a triangulação metodológica
sugerida por Yin, a partir do uso do método “Estudo de Caso”, o que possibilitou
realizar as inferências e reflexões sobre a problemática pesquisada.
Assim, respondendo a problemática desta pesquisa, as organizações só
conseguirão efetividade nas decisões e desfrutarão de seus benefícios quando
atribuírem valor as informações orgânicas, pensando desde a identificação dos tipos
documentais até o mapeamento dos fluxos informacionais, visando o acesso por
parte dos gestores que, por sua vez, serão subsídio à tomada de decisão.
Diante disso, como foi proposto neste trabalho, desenvolvemos um modelo
conceitual (Figura 13) apresentando os elementos importantes identificados no
estudo realizado, evidenciando o processo decisório no contexto da organização, os
fluxos de informações e os tipos documentais.
Vale destacar que a intenção deste modelo conceitual é efetivamente nortear
e incentivar as organizações a compreenderem como ocorre a relação entre os tipos
documentais e os fluxos de informação, para apoiar o processo decisório que, por
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sua vez, proporcionará a geração de inovação e de diferenciais competitivos que
agreguem valor aos objetivos e metas organizacionais.
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Figura 13: Modelo conceitual de interação entre fluxos de informações e tipos documentais em ambientes empresariais.

Fonte: Elaboração Própria.
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O modelo conceitual busca apresentar a dinâmica de uma organização
empresarial, em que distintos tipos documentais são gerados nos diversos níveis e
áreas da empresa, cujas informações orgânicas e não orgânicas se constituem na
base para compor a Tipologia Documental de uma organização.
A interação informacional entre setores e pessoas, geram os fluxos de
informação que proporcionam a dinâmica organizacional envolvendo os processos
de trabalho e as tomadas de decisão.
Nessa perspectiva, a intenção deste modelo conceitual é representar as
discussões realizadas no decorrer deste trabalho, e apresentar a relação existente
entre os tipos documentais e os fluxos de informação.
Apresentamos discussões teóricas a respeito da complexidade das
organizações, discussões inerentes ao processo decisório destacando que para
vários autores as organizações se resumem em decisões, pois não há organização
sem decisões – o processo decisorial pode ser pensado como sinônimo da própria
organização – e, portanto, é representado no modelo conceitual através do círculo
vermelho demonstrando um movimento, uma vez que as organizações consistem
em algo que é dinâmico, se movimentam rapidamente e de maneira perceptível.
Fora do circulo vermelho, representamos informações não orgânicas, geradas
externamente às organizações, mas que podem ser acessadas e utilizadas pelos
gestores organizacionais, a fim de somar para o alcance dos objetivos e metas
organizacionais. Vale lembrar que no momento em que essas informações não
orgânicas se relacionam com a organização e adentram o espaço da organização,
passam também a ser objeto da gestão da informação e da gestão documental.
Dentro do circulo vermelho temos um primeiro circulo tracejado representado
pela cor azul, cuja intenção é representar a existência de um fluxo informacional,
seja ele informal ou formal. Além disso, há a informação orgânica que nesse
ambiente se constituem nas informações geradas internamente à organização. As
informações orgânicas são disponibilizadas no interior deste círculo para todas as
áreas e sujeitos organizacionais.
A representação da linha tracejada na cor preta representa o fluxo de
informação formal ou estruturado, resultante dos processos, atividades e tarefas
organizacionais sistematizados em documentos, isto é, espaço em que serão
identificados e reconhecidos os tipos documentais. Nesse sentido, apresentamos as
atividades que podem ser aplicadas às informações orgânicas e aos tipos

171

documentais: produção de documentos; tratamento e organização; disseminação;
armazenamento; eliminação. Ressalta-se que não foi incluído um quadro de
avaliação de documentos pelo fato de que é no momento do tratamento e da
organização que este já deve ser pensado, pois quando os documentos cumprirem
suas atividades administrativas já haverá um instrumento prevendo a sua destinação
final, resultando efetivamente na qualidade da gestão de documentos.
O que sustenta o fluxo de informações é a produção de documentos gerada
em cada setor da organização que, por sua vez, resulta nos tipos documentais. A
Estrutura Organizacional representada os distintos setores que compõem uma
determinada organização.
No que tange o universo de pesquisa, muitas são as inferências que podem
ser realizadas: a empresa já possui um Arquivo Central estruturado e com os tipos
documentais reconhecidos, fator determinante e que facilitou o estudo de caso. Além
disso, possui um profissional capacitado para gerenciar a documentação produzida,
e que percebe a informação como elemento estratégico essencial para o sucesso da
organização. No entanto, no que tange ao mapeamento e reconhecimento dos
fluxos informacionais por parte dos gestores, ainda, há certa confusão, já que
algumas informações obtidas na pesquisa de campo indicam que não há total
compreensão sobre o que os fluxos informacionais representam para o processo
decisório. Percebemos certo desconforto de alguns gestores no momento que
deveriam informar suas percepções sobre os fluxos informacionais e se havia
alguma problemática em relação a eles.
Destacamos que tanto a empresa quanto os gestores que nela atuam foram
receptivos, bem como perceberam a importância do desenvolvimento de pesquisas
científicas para contribuir com o desempenho das atividades organizacionais e, isso,
colaborou para que a pesquisa fosse desenvolvida e aplicada com sucesso.
Observamos também que alguns gestores apresentaram certa insegurança
quanto a divulgar algumas informações, os gerentes falaram mais e tiveram menos
receio do que os supervisores. Consideramos essa uma atitude natural, relacionada
ao nível em que atuam. Além disso, há uma clara preocupação com as decisões, e
exemplo disso é a existência de Sistemas de Apoio a Decisão, bem como a
preocupação de se obter resultados satisfatórios com as decisões.
Este trabalho buscou contribuir com as reflexões acerca dos tipos
documentais e dos fluxos de informação evidenciando que existe uma relação direta
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entre ambos, portanto, identificar e reconhecer os tipos documentais são atividades
fundamentais para haver fluxos de informação.
Compreender

os

fluxos

informacionais

e

identificar

como

ocorrem,

proporciona aos gestores conhecer as falhas e as lacunas que impedem a eficiência
do

processo

decisório.

Nessa

perspectiva,

elaborar modelos,

métodos

e

instrumentos que possam ser aplicados nesse tipo de organização, realmente trará
resultados satisfatórios para as organizações.
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APÊNDICE A
Permissão para Desenvolvimento de Pesquisa

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação
Marília, 10 de janeiro de 2013.
Ref: Permissão para desenvolvimento de pesquisa acadêmico-científica
Prezada Senhora,
Venho por meio deste, solicitar sua permissão para que a aluna Natália
Marinho do Nascimento, bolsista de pós-graduação da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), possa executar uma
pesquisa acadêmico científica, utilizando um estudo de caso na Dori Alimentos
Ltda., instituição em que V.Sa. exerce o cargo de Arquivista.
A aluna é formada em Arquivologia pela Universidade Estadual Paulista “Júlio
de Mesquita Filho”, Câmpus de Marília e atualmente está cursando o segundo ano
do Mestrado em Ciência da Informação pela mesma Universidade.
A pesquisa acadêmico-científica intitulada “Tipologia documental e fluxos
informacionais como subsídio para o processo decisório em ambientes
empresariais” é financiada pela CAPES. Para sua realização será necessária a
aplicação de entrevistas e questionários junto aos funcionários da Dori Alimentos
Ltda., de forma a alcançar o objetivo principal da pesquisa que é analisar
minuciosamente a relação existente entre o estudo dos tipos documentais e os
fluxos informacionais em ambientes empresariais, estabelecendo que ambos são
imprescindíveis para o processo decisório, bem como os objetivos específicos: a)
Identificar e caracterizar em termos terminológicos os conceitos referentes à
‘tipologia documental’ e ‘fluxos informacionais’; b) Analisar quais são os elementos
que caracterizam a identificação dos tipos documentais como imprescindíveis para
a gestão da informação em ambientes empresariais; c) Verificar de que maneira os
fluxos informacionais colaboram para a realização da análise tipológica; d)
Estabelecer como devem ser os fluxos informacionais para que este colabore com a
análise tipológica bem como para o processo decisório.
Caso permita a execução desse trabalho, segue abaixo os meus dados e da
aluna, bolsista CAPES:
Dados...
Sendo o que se apresenta para o momento, agradeço desde já sua
colaboração e coloco-me à disposição para qualquer informação complementar.
Atenciosamente,
Profa. Dra. Marta Valentim
Departamento de Pós-Graduação em Ciência da Informação
Faculdade de Filosofia e Ciências
Unesp-Marília
À Sra. Luciana Davanzo
Arquivo Dori Alimentos Ltda.
UNESP – Faculdade de Filosofia e Ciências – Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação
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Autorização do Comitê de Ética para o Desenvolvimento da Pesquisa
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APÊNDICE C
Questionário Aplicado na Dori Alimentos Ltda.

Cargo do entrevistado:
Formação:
Tempo de atuação na Dori Alimentos Ltda.:

1. Com qual frequência toma decisões?
[
[
[
[

] Sempre.
] Raramente.
] Às vezes.
] Nunca.

2. As decisões são tomadas de que maneira?
[
[
[
[
[

] Sempre individualmente.
] Sempre coletivamente
] Dependendo da situação é tomada individualmente ou coletivamente.
] Raramente individualmente.
] Raramente coletivamente.

3. As informações orgânicas são entendidas como aquelas produzidas e utilizadas
internamente à organização. Quando toma decisões você se baseia nesse tipo
de informação? Caso afirmativo, liste quais e sublinhe as que você considera
mais relevante.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Em sua opinião ter acesso às informações para subsidiar o processo decisório é:
[
[
[
[
[

] Extremamente importante.
] Importante.
] Tanto faz.
] Pouco importante.
] Não é importante.

4.1 Explique de forma sucinta por que:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Quando há a necessidade de ter acesso a um documento para realizar uma
atividade/tarefa ou tomar uma decisão, em quanto tempo normalmente o
documento solicitado chega até suas mãos?
[ ] Imediatamente.
[ ] Em até 1 dia.
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[
[
[
[
[

] Em até dois dias.
] Em até 1 semana.
] Em até quinze dias.
] Em até 1 mês.
] Outro. Qual? ___________________________________________________

6. Já ocorreu algum problema que não foi resolvido por falta de informação?
[ ] Sim.
[ ] Não.
6.1 No caso da resposta anterior ter sido positiva, houve algum tipo de impacto
negativo? Explique de forma sucinta.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7. Há de sua parte, consciência em relação aos caminhos que as informações
percorrem até chegar a você? Tente explicar.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8. Sabe o que é fluxo informacional? Caso afirmativo explique de forma sucinta o
que é e como ele é estruturado na Dori Alimentos Ltda.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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APÊNDICE D
Roteiro de Entrevista Aplicado na Dori Alimentos Ltda.

1. Quais são as suas atribuições na Dori Alimentos Ltda.?
2. As informações da Dori Alimentos Ltda. são de livre acesso para os gestores
ou são disponibilizadas apenas quando solicitadas?
3. Onde são encontradas as informações para a tomada de decisão?
3.1 Existe algum problema ocasionado pela falta de informação? Em caso
afirmativo comente.
3.2 Houve em algum momento decisões que não puderam ser tomadas pela falta
de algum documento? Qual foi a atitude tomada para solucionar a situação?
3.3 Além das informações que você solicita para subsidiar suas decisões há a
necessidade de buscar outras informações?
4. Onde são armazenadas as informações solicitadas por você para a tomada
de decisão?
5. Quais meios de comunicação são disponibilizados para tramitar [circular,
distribuir, disseminar, transmitir] informações?
6. Como considera o acesso às informações necessárias para subsidiar o
processo decisório?
7. A empresa se preocupa em conhecer o resultado das decisões que foram
tomadas? Em caso afirmativo, de que maneira isso ocorre?
8. Quais são os problemas que você enfrenta durante a tomada de decisão?
9. Em sua opinião seria importante para a sua empresa possuir um Sistema de
Apoio à Decisão (SAD)?
10. Quem são os colaboradores/sujeitos organizacionais que interagem com você
desde a busca de informação até a tomada de decisão, bem como seu
monitoramento?
11. Há algum problema no que diz respeito a essas interações? Em caso
afirmativo indique quais?
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APÊNDICE E
Roteiro de Observação Aplicado na Dori Alimentos Ltda.

1. Condições de armazenamento
Observar:
Como produz, acumula, organiza, utiliza e
disponibiliza seus documentos e informações.
Observar:
Como
acondiciona
e
armazena
os
documentos e informações.

Comentários do Observador:

Comentários do Observador:

2. Estado de conservação dos documentos
Excelente
Bom
Ruim
Péssima

Comentários do Observador:

3. Espaço físico ocupado, volume documental e tipos de acondicionamento
Se há falta de espaço para armazenar a
documentação existente?
Quantificação total da documentação em
metros lineares?

Comentários do Observador:

Forma de acondicionamento
Caixa Arquivo
Pasta AZ
Pasta Suspensa
Outras

Comentários do Observador:

Comentários do Observador:

4. Recursos Humanos
Desenvolver uma descrição sintética do grau
de instrução e cargo dos servidores do
arquivo e o número total de pessoas que
trabalham no local.

Comentários do Observador:

5. Gênero dos documentos
Textuais
Audiovisuais
Cartográficos
Iconográficos
Micrográficos
Informáticos

Comentários do Observador:
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6.

Levantamento da situação atual de organização dos arquivos

Quais os documentos que ficam arquivados
no arquivo?
Os documentos inativos estão arquivados?
Sim
Não
Há cópia e/ou duplicadas arquivadas ou
mantidas no arquivo?
Qual o método de arquivamento utilizado?

Comentários do Observador:
Comentários do Observador:

Comentários do Observador:
Comentários do Observador:

Cronológico
Alfabético
Geográfico
Alfanumérico
Numérico por assunto
Por procedência ou destino
Outros
Como os documentos são localizados?

Comentários do Observador:

Quais são os instrumentos de pesquisa
utilizados?
Listagens
Fichários
Identificação Direta
Banco de Dados

Comentários do Observador:

7. Crescimento vegetativo do acervo
Há transferência e eliminação?

Comentários do Observador:

Sim
Não
Em caso positivo:
Para onde?
Com qual periodicidade?
Quais são os critérios utilizados para transferir
e eliminar documentos?
Existe um depósito centralizado para a guarda
dos documentos?
Algum setor é responsável pelo seu
funcionamento?

Comentários do Observador:

Observações Complementares:

Data do Preenchimento:

Comentários do Observador:
Comentários do Observador:
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APÊNDICE F
Autorização da Dori para o desenvolvimento desta pesquisa.

