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RESUMO 

 

 

Diante de um cenário de grande relevância, foi realizada esta pesquisa com o objetivo 

de identificar como ocorre a Gestão da Informação nos processos de planejamento para 

aquisição de produtos e a contratação de serviços em Escritórios de Negócios da 

Embrapa Transferência de Tecnologia. Como metodologia de coleta de dados, foi 

aplicado questionário semiestruturado aos gestores dos Escritórios de Negócios da 

Empresa, em todo o Brasil. As conclusões apontaram que a redução de custos e 

diferenciação de produto são as estratégias genéricas de maior utilização na Empresa, 

na busca pela competitividade. Em relação ao desempenho dos negócios, os 

resultados apresentaram um atraso na orientação para a informação. Percebeu-se 

também a necessidade de melhoria na comunicação referente ao mapeamento dos 

processos no setor de compras. Os resultados da pesquisa sinalizaram uma 

contradição com o tema Gestão Estratégica da Informação, uma vez que pontos como 

o mapeamento dos processos e orientação para a informação com o desempenho dos 

negócios não foram identificados na maior parte das respostas. Outro ponto em 

destaque diz respeito aos elementos intervenientes na tomada de decisão,: observou-

se que os gerentes possuem conhecimento de como devem acontecer as aquisições e 

as contratações, levando em consideração a legislação em uma empresa pública, mas 

os outros elementos apresentados (dado, informação e conhecimento), devem ser 

considerados, já que influenciam no processo decisório. As informações operacionais 

foram identificadas como as mais utilizadas em função do nível que a informação 

pretende atingir. Sobre as etapas principais do fluxo informacional, os resultados 

sinalizam uma necessidade de atenção para a organização do mesmo, uma vez que 

todas essas etapas, em qualquer nível organizacional, devem ter tratamento similar para 

obtenção do êxito na gestão da informação. 

 

Palavras-chave: Gestão da informação. Decisão de compras. Empresa pública. 

Estratégias.  



ABSTRACT 

 

 

This research was carried out considering the scenario of high relevance, with the 

objective of identifying how the Management of Information occurs in the planning 

and programming processes for the acquisition of goods and the hiring of workforce 

in Business Offices of Embrapa Transferência de Tecnologia (Embrapa Technology 

Transfer). As a methodology for data collection, a semi structured questionnaire was 

applied to the Business Offices managers of the enterprise, throughout Brazil. The 

conclusions pointed out that expenses reduction and differentiation of products are 

the generic strategies of major use in the enterprise in search for competition. In 

relation to the performance of the job, the results presented a delay in the orientation 

for the information. A necessity of improvement was also noticed in the 

communication referring to the mapping of the processes at the purchase sector. The 

results of the research signaled a contradiction with the theme Strategic Management 

of the Information, since subjects, as the process mapping and the orientation for the 

information with business performance, were not identified in most of the answers. 

Another highlighting subject refers to the intervenient elements on the decision 

making process: it was noted that the managers have the knowledge of how the 

acquisitions and employments should take place, taking into consideration the 

legislation of a public enterprise, but other elements must be taken into account, 

since they influence the decision making process. The operational information was 

identified as being of great use due to the level that such information intends to 

reach. About the main steps of the information flow, the results shows a necessity of 

attention of the organization to it, since all these steps must have a similar treatment 

on any organizational level to obtain success in managing information. 

 

Key words: Information management. Purchase decision. Public enterprise. 

Strategies.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A sociedade da informação apresenta novas responsabilidades para todos que nela 

estão inseridos. Essas obrigações simbolizam o dever desses atores para regulação 

de um fluxo constante de informações que contribua para a formação de novos 

conhecimentos e tomada de decisão nas diversas instâncias da sociedade 

(FERREIRA, 2003). 

 

O advento da era da informação trouxe consigo a grande produção e a 

disponibilidade de informações, ocasionando um desafio no processo de 

identificação, acesso e utilização da informação (SCHONS, 2007).  

 

Cohen (2002) questiona como as empresas estão usando a informação para 

competir no mercado, já que as regras da economia não sofreram mudanças e a 

sociedade está inserida em economia baseada na informação.  

 

Sendo a informação fundamental para a estratégia competitiva, McGee e Prusak 

(1994) questionam sobre como as organizações deverão gerenciar esse recurso de 

grande importância. Inserida em todos os ambientes e presente em todas as 

atividades humanas, sociais, científicas, tecnológicas, culturais, políticas e 

econômicas, a informação está, segundo Starec, Gomes e Chaves (2005), 

assumindo novo status e importância. Informações variadas e produzidas de forma 

contínua, dentre tantas: do governo, da sociedade, dos ambientes de negócio, da 

concorrência, acadêmica, administrativas, do mercado e que precisam ser 

recuperadas, classificadas, organizadas, processadas, analisadas e difundidas pela 

organização em tempo cada vez menor.  

 

As organizações sofrem algumas exigências para se manterem no mercado, tais 

como: o acesso imediato a informações relevantes que apoiam a tomada da 

decisão, uma coordenação eficiente e uma integração efetiva dos recursos 

humanos, de informação e de comunicação, disponíveis além da eliminação de 

duplicidade dos esforços de coleta, organização, armazenamento e utilização das 
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informações produzidas interna ou até externamente às organizações (STAREC; 

GOMES; CHAVES, 2005). 

 

Para Bill Gates, a melhor maneira de diferenciar as empresas perante a 

concorrência é fazer um bom trabalho com a informação, e ainda prescreve: a forma 

de reunir, administrar e usar a informação determina se vencerá ou perderá 

(STAREC; GOMES; CHAVES, 2005). 

 

Administrar uma rede de processos não é tarefa fácil, pois envolve todos os 

membros da organização. Esse processo fundamenta-se em uma ação sistêmica. É 

indispensável decidir como utilizar a informação de forma estratégica, para que seja 

útil à organização, dando suporte ao processo decisório (VASCONCELOS, 2008). 

 

A organização de todos os elementos de uma empresa em relação às suas 

atribuições, responsabilidades e relacionamentos é definida pela estrutura 

organizacional. E essa estrutura influencia o modelo dos processos de Comunicação 

e de Gestão da Informação da organização. Reduzir a ambiguidade e a incerteza 

oriundas do ambiente em que atuam ou elaborar produtos e serviços de informação 

são objetivos das organizações que processam e geram informações (MIRANDA; 

STREIT, 2007). 

 

Um novo olhar no que diz respeito ao compartilhamento de informações nas 

organizações modernas se deve ao uso da Tecnologia da Informação nos diferentes 

tipos de empresas, onde ela está cada vez mais inserida nas atividades operacionais 

internas, nas atividades de gestão e planejamento e nas atividades ligadas ao 

relacionamento externo (SILVA; PERIOTTO, 2007).  

 

Com a modificação dessa nova realidade, o mundo empresarial cada vez mais ouve 

falar em videoconferência, aplicações remotas, conectividade, e-commerce, fibra-

ótica, correio eletrônico, biblioteca virtual, certificados digitais, ensino a distância, 

moeda eletrônica, assinatura digital, telefonia digital, lixo eletrônico, segurança da 

informação, entre outros. Assim como as empresas privadas, os órgãos 

governamentais são obrigados a seguir tendências da sociedade da informação, 

por meio de mudanças, tais como disponibilização de documentação na internet. 
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Isso mostra que as organizações exigirão processos de tomada de decisão 

cada vez mais frequentes e ágeis, formas contínuas e estruturadas de 

aquisição de informação e modelos de captação e distribuição de informações 

(SIQUEIRA, 2005).  

 

Mas, segundo Silva e Periotto (2007), nas empresas do setor público, o 

compartilhamento de informações não ocorre com a mesma rapidez verificada nas 

empresas privadas, isso por causa de duas características:  

 

a) mudança de governo, com novas políticas e linhas de atuação;  
b) restrições orçamentárias, que refletem nos procedimentos para o 
tratamento do tipo de informação disponibilizada e, consequentemente, na 
gestão da informação na administração pública (SILVA; PERIOTTO, 2007, p. 2).  

 

Diante desse cenário, essa pesquisa teve como proposta a seguinte pergunta: 

 

Como ocorre a Gestão da Informação nos processos de planejamento para 

aquisição de produtos e a contratação de serviços em uma empresa de pesquisa do 

setor público? 

 

 

1.1 Objetivos 

 

 

1.1.1 Geral 

 

 

Identificar como ocorre a Gestão da Informação nos processos de planejamento 

para aquisição de produtos e de contratação de serviços em Unidades de Negócios 

da Embrapa Transferência de Tecnologia. 

 

 

 

 

 



 

 

14

 

1.1.2 Específicos 

 

 

o Analisar as estratégias de uso da informação na Embrapa, conforme Cohen 

(2002), e relacionar a orientação para a informação com o desempenho dos 

negócios na Embrapa; 

o Analisar o Plano Anual de Trabalho à luz da Arquitetura da Informação; o 

gerenciamento das informações com base nos objetivos estratégicos e os 

problemas informacionais no setor de compras, baseado em Siqueira (2005)  

o Analisar a abordagem dos problemas a partir da classificação das barreiras na 

comunicação da informação, sob a ótica de Freire (2005), e identificar o 

mapeamento de processos de compras com base em Miranda e Streit (2007); 

o Verificar a utilização da Gestão Estratégica da Informação para a tomada de 

decisões sob o ponto de vista de Rosenberg e Ohayon (2006) e identificar os 

elementos intervenientes na tomada de decisão na área de compras, segundo 

Angeloni (2003); 

o Identificar os processos de planejamento para aquisição de produtos e a 

contratação de serviços em Unidades de Negócios a partir das etapas do 

processo da Gestão da Informação de Beal (2004). 

 

 

1.2 Justificativa 

 

 

Tendo em vista a importância estratégica da área de compras/suprimentos para 

atingir metas e objetivos da empresa e sendo a gestão do processo de compras uma 

atividade fundamental para a Embrapa Transferência de Tecnologia – Escritórios de 

Negócios, é que se propõe esta pesquisa, que tem como objetivo a identificação de 

como ocorre a Gestão da Informação nos processos de planejamento para aquisição 

de produtos e a contratação de serviços em Unidades de Negócios de uma empresa 

de transferência de tecnologia agropecuária, visando identificar oportunidades de 

melhoria. 

 

Segundo a Coordenadora de Compras da Embrapa,  
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A aquisição de produtos e serviços pode gerar redução nos custos e 
melhorias consideráveis nos lucros e interfere na negociação do próximo 
orçamento. Afinal, para que haja incremento dos recursos, exige-se 
execução de todo o montante investido. É estratégica porque, além de 
melhorar a lucratividade das empresas, a gestão de compras eficiente e ágil 
pode aumentar a produtividade, a qualidade dos produtos e, 
consequentemente, a satisfação dos clientes (BESSA, 2009). 

 

Por esse setor se interrelacionar com todos os outros da empresa, a autora lembra 

que faz parte do processo de logística das organizações, influenciando e sendo 

influenciado nas tomadas de decisões. Sendo assim, um processo abrangente no 

sentido do envolvimento com os outros. 

 

Por esse motivo, na Embrapa, a função compras vem cada vez mais conquistando 

espaço, já que é consenso que não basta apenas comprar, é preciso comprar bem, 

procurando obter o maior número de vantagens possível, focando também o custo 

benefício. “Os fatores quando, quanto e como comprar são determinantes, buscando 

a aquisição dos materiais pelos melhores preços, sem fugir aos parâmetros 

qualitativos e quantitativos, e procurando as melhores condições para a Empresa”. 

Para o bom desempenho desse trabalho, a área também precisa monitorar os 

preços de mercado (BESSA, 2009). 

 

Dentro dessa perspectiva, os Escritórios de Negócios, a partir dos seus programas e 

projetos anuais, possuem setor de compras para suprir as necessidades tanto dos 

escritórios quanto da produção. Tendo em vista a estrutura e levando em 

consideração que o ganho em velocidade e processo pode ser um resultado para o 

direcionamento das receitas à pesquisa e ao desenvolvimento, fim que a empresa se 

propõe, a autora da dissertação, que também trabalha na Embrapa, pretende com a 

pesquisa, contribuir para o aprimoramento das atividades no setor. O interesse por 

essa pesquisa foi despertado após a participação na disciplina Gestão da 

Informação e a partir daí houve um envolvimento com o assunto e a busca de 

atualização do tema, aumento do interesse pela leitura e facilidade de conciliação do 

assunto com as atividades administrativas. 

 

Com base nesses desafios e pela relevância do assunto na atualidade, realizou-se 

este estudo na Embrapa Transferência de Tecnologia – Escritórios de Negócios. 
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2.2 Organização em estudo 

 

 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) é vinculada ao Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e foi criada em 26 de abril de 1973. Trata-

se de uma empresa pública de direito privado que tem como missão viabilizar 

soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da 

agricultura, em benefício da sociedade brasileira. 

 

A Embrapa desempenha suas atividades por intermédio de Unidades de Pesquisa e 

de Serviços e de Unidades Administrativas, estando presente em quase todos os 

Estados da Federação, nos mais diferentes biomas brasileiros. 

 

A estrutura consiste em: Dirigente: Diretoria Executiva, Conselhos e Chefia das 

Unidades de Pesquisa e de Serviços.  

 

Unidades Administrativas 

 

Localizadas no edifício-sede da Embrapa em Brasília/DF, as Unidades 

Administrativas, também chamadas Unidades Centrais, são, ao lado da Diretoria 

Executiva, órgãos integrantes da administração superior da Empresa, às quais 

compete planejar, supervisionar, coordenar e controlar as atividades relacionadas à 

execução de pesquisa agropecuária e à formulação de políticas agrícolas. É 

composto por: Gabinete do Diretor-Presidente – GPR, Assessoria de Auditoria 

Interna – AUD, Assessoria de Comunicação Social – ACS, Assessoria de Inovação 

Tecnológica – AIT, Assessoria Jurídica – AJU, Assessoria Parlamentar – ASP, 

Secretaria de Gestão Estratégica – SGE, Secretaria de Relações Internacionais – 

SRI, Secretaria-Executiva do PAC Embrapa – SEP, Departamento de Pesquisa & 

Desenvolvimento – DPD, Departamento de Tecnologia da Informação – DTI, 

Departamento de Transferência de Tecnologia – DTT, Departamento de Gestão de 

Pessoas – DGP, Departamento de Administração de Materiais e Serviços – DRM, 

Departamento de Administração Financeira – DAF. 
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Unidades de pesquisa e de serviços 

 

A Embrapa é um sistema formado por Unidades Administrativas, localizadas no 

edifício-sede, e por Unidades de Pesquisa e de Serviços, também chamadas 

Unidades Descentralizadas, distribuídas nas diversas regiões do Brasil. As Unidades 

Descentralizadas são assim classificadas:  

 

o Unidades de serviço 

o Unidades de pesquisa de produtos 

o Unidades de pesquisa de temas básicos 

o Unidades de pesquisa ecorregionais 

 

Unidades de serviço 

 

As Unidades de serviço são compostas pela: Embrapa Café Brasília/DF, Embrapa 

Informação Tecnológica Brasília/DF, Embrapa Transferência de Tecnologia 

Brasília/DF. 

 

Unidades de pesquisa de produtos 

 

As Unidades de pesquisa de produtos são compostas por: Embrapa Algodão 

Campina – Grande/PB, Embrapa Arroz e Feijão – Santo Antônio de Goiás/GO, 

Embrapa Caprinos e Ovinos – Sobral/CE, Embrapa Florestas – Colombo/PR, 

Embrapa Gado de Corte – Campo Grande/MS, Embrapa Gado de Leite – Juiz de 

Fora/MG, Embrapa Hortaliças – Brasília/DF, Embrapa Mandioca e Fruticultura 

Tropical – Cruz das Almas/BA, Embrapa Milho e Sorgo – Sete Lagoas/MG, Embrapa 

Pecuária Sudeste – São Carlos/SP, Embrapa Pecuária Sul – Bagé/RS, Embrapa 

Soja – Londrina/PR, Embrapa Pesca, Aquicultura e Sistemas Agrícolas – 

Palmas/TO, Embrapa Suínos e Aves – Concórdia/SC, Embrapa Trigo – Passo 

Fundo/RS, Embrapa Uva e Vinho – Bento Gonçalves/RS  
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Unidades de pesquisa de temas básicos 

 

Embrapa Agrobiologia – Itaguaí/RJ, Embrapa Agroenergia – Brasília/DF, Embrapa 

Agroindústria de Alimentos – Guaratiba/RJ, Embrapa Agroindústria Tropical – 

Fortaleza/CE, Embrapa Estudos Estratégicos e Capacitação – Brasília/DF, Embrapa 

Informática Agropecuária – Campinas/SP, Embrapa Instrumentação Agropecuária – 

São Carlos/SP, Embrapa Meio Ambiente – Jaguariúna/SP – Embrapa 

Monitoramento por Satélite – Campinas/SP, Embrapa Recursos Genéticos e 

Biotecnologia – Brasília/DF, Embrapa Solos – Rio de Janeiro/RJ. 

 

Unidades de pesquisa agroflorestal ou agropecuária nas ecorregiões 

brasileiras 

 

São as Unidades Ecorregionais: Embrapa Acre – Rio Branco/AC, Embrapa 

Agropecuária Oeste – Dourados/MS, Embrapa Amapá – Macapá/AP, Embrapa 

Amazônia Ocidental – Manaus/AM, Embrapa Amazônia Oriental – Belém/PA, 

Embrapa Cerrados – Brasília/DF, Embrapa Clima Temperado – Pelotas/RS, 

Embrapa Mato Grosso – Sinop/MT, Embrapa Meio-Norte – Teresina/PI, Embrapa 

Pantanal – Corumbá/MS, Embrapa Rondônia – Porto Velho/RO, Embrapa Roraima – 

Boa Vista/RR, Embrapa Semiárido – Petrolina/PE, Embrapa Tabuleiros Costeiros – 

Aracaju/SE.  

 

Contando com 8.692 empregados, a Empresa investiu sobretudo no treinamento de 

recursos humanos para ajudar a construir a liderança do Brasil em agricultura 

tropical. 

 

Além de ser a maior empresa de pesquisa agropecuária do Brasil, a Embrapa atua 

também na América do Norte, na Europa, na Ásia, na África e na América Latina. 
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Figura 1 – Organograma Embrapa 
Fonte: http://www.embrapa.br/a_embrapa/Organograma-Embrapa 
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Centro de pesquisa Milho e Sorgo 

 

Implantado em 1976, e ocupando uma área de 1.932,80 ha o Centro Nacional de 

Pesquisa de Milho e Sorgo utilizou a infra-estrutura existente do Instituto de 

Pesquisa e Experimentação Agropecuária do Centro-Oeste (IPEACO). Localiza-se 

no km 65 da Rodovia MG 424, que une Belo Horizonte a Sete Lagoas, estando há 

12 Km desta. A Unidade mantém, ainda, o Campo Experimental do Gorutuba, em 

Nova Porteirinha/MG.  

 

O Centro possui modernos laboratórios nas áreas de Solos e Nutrição de Plantas, 

Fisiologia Vegetal, Biologia Molecular, Cultura de Tecidos, Entomologia, 

Fitopatologia, Análise de Sementes, Microbiologia e Agrometeorologia. Tem à 

disposição ainda  um centro de processamento de dados, uma pequena gráfica e 

um ilha de edição de vídeo. Essa infra-estrutura, além de satisfazer às necessidades 

da Unidade, executa serviços ao público externo, realizando serviços diversos.  

 

O quadro de funcionários é formado, na sede do Centro, por 68 pesquisadores, 242 

empregados de apoio e de administração. Em Gorutuba, um empregado responde 

pela administração e 15 são da equipe de apoio.  

 

Para melhor compreensão, apresenta-se o Organograma da Embrapa Milho e 

Sorgo: 
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Figura 2 – Organograma do Centro de Pesquisa Milho e Sorgo 
Fonte: http://www.cnpms.embrapa.br/nucleos 

 

Embrapa Transferência de Tecnologia 

 

O Serviço de Negócios para Transferência de Tecnologia – SNT, cuja assinatura 

síntese é Embrapa Transferência de Tecnologia, é consequência da união de 

Unidades da empresa que, na década de 90, mantinham diferentes competências, 

destacando: difusão de tecnologia, comercialização de tecnologia, propriedade 

intelectual e produção de sementes básicas.  

 

A Embrapa passou a construir cenários futuros para a pesquisa agropecuária, a 

partir da adoção do planejamento estratégico, na década de 90, desencadeando 

mudanças internas, como melhor forma de adaptar a empresa às mudanças 

ocorridas em seu ambiente externo.  
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Organograma 

 

A atual estrutura organizacional da Embrapa, objetiva dotar o SNT de maior 

agilidade administrativa, tornando-o mais eficiente e transparente. 

 

Figura 3 – Organograma do Serviço de Negócios Tecnológicos 
Fonte: http://snt.sede.embrapa.br/estrutura/ 

 

A unidade 

 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa conta com uma Unidade 

que tem a missão de buscar mecanismos para reduzir o tempo entre a produção do 

conhecimento e das tecnologias e sua devida disponibilização junto aos usuários e a 

sociedade em geral. Trata-se da Embrapa Transferência de Tecnologia, cuja sede 

está localizada em Brasília/DF. 

 

Para por em prática sua missão, a Embrapa Transferência de Tecnologia conta com 

uma equipe fortemente qualificada, formada por 242 empregados, sendo que, dessa 

soma, 102 são pesquisadores e analistas. Da totalidade de seu corpo técnico 30 são 
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mestres, 21 doutores e 01 possui pós-doutorado. A Embrapa Transferência de 

Tecnologia conta com 14 Escritórios de Negócios e 2 Unidades de Produção, 

estabelecidos em todas as regiões geográficas brasileiras, constituindo uma ampla 

rede de validação, apresentação e de transferência dos conhecimentos e 

tecnologias gerados pela empresa. 

 

Linhas de atuação 

 

A partir das linhas de atuação, a Embrapa Transferência de Tecnologia vem 

contribuindo de maneira decisiva para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, 

no país e no exterior:  

 

o Adoção de estratégias inovadoras de transferência de tecnologia (TT) a partir de 

projetos corporativos organizados em temas de abrangência regional/nacional, 

focadas nas cadeias produtivas; 

o Estimular e promover o desenvolvimento de projetos estruturantes de 

transferência de tecnologia para a agricultura familiar e comunidades tradicionais 

por unidade e/ou região, tendo como finalidade o desenvolvimento territorial; 

o Colaborar com o processo de TT (inovação e negócios tecnológicos) em níveis 

nacional e internacional, por meio de agendas de cooperação; 

o Gerar e licenciar cultivares no sistema de parcerias, destacando o papel da 

Embrapa de obtentora de cultivares e mantenedora de estoques iniciais de 

sementes genéticas e básicas – como estabelece o arcabouço legal 

representado pela Lei de Proteção de Cultivares, Lei de Sementes e Lei de 

Biossegurança; 

o Fomentar a proteção intelectual das tecnologias elaboradas pela Embrapa, 

possibilitando sua transferência no mercado com retorno financeiro para 

pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I); 

o Desenvolver conjuntos de medidas de articulação e colaboração aos programas 

de governo; 

o Gerenciar o Programa de Transferência de Tecnologia e Comunicação 

Empresarial que forma a programação técnica da Embrapa. 
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Transferência de tecnologia 

 

A Embrapa Transferência de Tecnologia impulsiona a união intra e interinstitucional 

para a instauração de redes de transferência de tecnologia. A partir das redes, 

novos arranjos institucionais são construídos entre a Embrapa e instituições dos 

setores público e privado e do terceiro setor, agilizando o processo de apresentação 

dos resultados da pesquisa junto aos diversos setores produtivos brasileiros. Como 

exemplos desses mecanismos, temos: as Vitrines Tecnológicas, Unidades 

Demonstrativas, Dias de Campo, Cursos de formação de Agentes Multiplicadores, 

participação em exposições, dentre outras ações. 

 

No empenho em propor novos arranjos institucionais, a Embrapa Transferência de 

Tecnologia vem desenvolvendo programas com alto potencial catalisador do 

processo de transferência de tecnologias inovadoras para o agronegócio. Exemplos 

dessas iniciativas são o Programa Alimentos Seguros – PAS Campo, com foco nas 

boas práticas agrícolas e agropecuárias e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

de Novas Empresas de Base Tecnológica Agropecuária e à Transferência de 

Tecnologia – PROETA, que destaca a incubação de empresas. 

 

Multiplicação de sementes e mudas de qualidade 

 

A Embrapa Transferência de Tecnologia é responsável pela multiplicação de 

sementes e mudas produzidas pelas variadas Unidades da Embrapa, garantindo o 

atendimento das procuras por sementes básicas e mudas, reparando o rigor no 

controle de qualidade do material multiplicado. A multiplicação se dá diretamente em 

áreas próprias dos Escritórios de Negócios ou por meio do organização de parcerias 

junto à iniciativa privada, respeitando as leis relevantes, como a Lei de Sementes e 

Mudas, Lei de Proteção de Cultivares e a Lei de Biossegurança. 

 

Somados em 2005 em mais de 1.300 contratos, um dos instrumentos que 

estabelecem a parceria com a iniciativa privada são os contratos de licenciamento. 

Os royalties obtidos por meio dos contratos de licenciamento são reservados aos 

programas de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica da Embrapa. 
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Propriedade intelectual 

 

A Embrapa Transferência de Tecnologia é a Unidade incumbida da gestão da 

propriedade intelectual. Sabendo do papel de liderança da Embrapa no domínio do 

conhecimento e tecnologia para a agricultura tropical, é indispensável assegurar seu 

patrimônio intelectual, uma vez que a empresa vem fortalecendo a instauração de 

parcerias com variadas instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, 

para a geração e transferência de conhecimentos e tecnologias.  

 

Contando com um portfólio de tecnologias com 129 patentes, 168 marcas, 30 

softwares e 230 cultivares protegidas no Brasil e, no exterior, 89 patentes, 01 marca 

e 19 cultivares protegidas, a Embrapa ocupa uma posição de destaque no cenário 

nacional em relação à proteção intelectual. A respeito do Sistema Nacional de 

Proteção de Cultivares – SNPC, a Embrapa mantem 32% do total de cultivares 

protegidas. 

 

Responsabilidade social 

 

A Embrapa Transferência de Tecnologia vem colaborando com ações junto a 

comunidades indígenas, assentamentos rurais, agricultores familiares e outros 

estratos sociais, cooperando para a construção de uma sociedade sustentável, em 

concordância com as prioridades do governo brasileiro. 

 

Outros exemplos de iniciativas do governo brasileiro apoiadas pela Embrapa 

Transferência de Tecnologia são o Programa do Biodiesel e o Programa Fome Zero, 

que representam alternativas de emprego e renda para os membros das 

comunidades beneficiadas. 

 

No mapa abaixo estão localizados os Escritórios de Negócios e as Unidades de 

Produção da Empresa.  
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Figura 4 – Escritórios de negócios e as unidades de produção 
Fonte: http://www.embrapa.br/a_embrapa/escritorios_de_negocios 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 Sociedade da informação 

 

 

Fala-se muito a respeito de uma nova economia nesse ambiente de rápidas 

transformações e novos tipos de negócios e a principal característica seria a 

quantidade de informações a serem processadas por uma organização, que, nos 

últimos anos, teve um aumento significativo. A chegada da internet e a possibilidade 

de efetuar negócios de formas diversas fizeram surgir uma inquietação quanto ao 

processamento de informações necessárias à tomada de decisões no contexto 

organizacional (COHEN, 2002). 

 

Para McGee e Prusak (1994), o mundo industrializado vem enfrentando a transição 

de uma economia industrial para uma economia de informação e, segundo eles, a 

informação será, nas próximas décadas, força motriz na criação de riquezas e 

prosperidade, mais do que a terra ou o capital. O sucesso nesse tipo de economia é 

determinado pelo que você sabe e não pelo que você possui.  

 

Siqueira (2005) ressalta que, com o fim da era da sociedade industrial, marcada 

pelas mudanças da sociedade produtiva nas últimas décadas e o início de novos 

tempos, com a chamada sociedade pós-industrial, as principais tendências e 

apostas dos estudiosos denominam essa nova sociedade pós-industrial de 

sociedade da informação. A informação que havia se tornado digital foi o principal 

sinal dessa nova onda. Atualmente, existem centrais telefônicas, informações 

encontradas nos computadores, os sinais de vídeo (DVD, câmeras digitais, TV por 

assinatura, câmeras fotográficas, entre outros), todos caminhando pela estrada da 

digitalização (SIQUEIRA, 2005). 

 

Para ilustrar as características da transformação da Era Industrial para a Era da 

Informação, Earl (2004) apud Davenport, Marchand e Dickson (2004), apresentam a 

FIG. 5:  
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Figura 5 – Era da informação 
Fonte: Earl apud Davenport, Marchand e Dickson (2004, p. 28) 

 

Na visão de Siqueira (2005), são poucos os canais de fluxo de informação que 

sobrevivem, e esse processo se mantém em desenvolvimento. A digitalização 

contínua da informação é uma ameaça aos produtos tradicionais dos canais que 

sobrevivem. Simultaneamente, a velocidade de movimentação da informação 

tornou-se altíssima, mudanças essas que transformam o mundo corporativo em um 

ambiente altamente instável. Primeiro, pela eficiente rede de transmissão de 

informações, segundo e, principalmente, pela digitalização e pelo decrescente custo 

da infraestrutura necessária para que as teias dessa grande rede informacional se 

estendam cada vez mais e se tornem cada vez mais complexas. 

 

Para Siqueira (2005), as empresas tendem a se distinguir pelo que elas sabem e 

pela forma como conseguem usar suas informações. Para isso, é necessário ter a 

habilidade de transformar a imensa massa de dados operacionais que circulam na 

empresa diariamente em informações consistentes que agregam valor ao negócio. 

No tratamento da informação, a agregação de valor ao negócio significa suportar da 

melhor forma possível o processo de tomada de decisão com informações de 

qualidade.  

 

Toda essa estrutura que guia essa revolução também trouxe consigo inúmeras 

falhas e contradições. Entre elas, o excesso de informação, o foco na tecnologia e a 

exclusão digital, problemas que essa nova sociedade precisará solucionar 

(SIQUEIRA, 2005). 
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McGee e Prusak (1994) lembram que a concorrência entre as organizações numa 

economia de informação baseia-se em sua capacidade de adquirir, tratar, interpretar 

e utilizar a informação de forma eficaz. E serão vencedoras do futuro se liderarem 

essa competição. Os autores chamam a atenção para a questão dos investimentos 

em tecnologias da informação: não se pode atribuir esse fato ao sucesso estratégico 

de algumas organizações. O que ocorre é que a informação possibilita a criação de 

valor significativo para as organizações, contribuindo para a criação de novos 

produtos e serviços, aperfeiçoando a qualidade do processo decisório em toda a 

organização.  

 

Para Teixeira (2005), os três séculos passados foram dominados por uma única 

tecnologia. O século XVIII foi a era dos grandes sistemas mecânicos acompanhados 

da Revolução Industrial. O século XIX foi a era da máquina a vapor. O século XX 

tem sido intitulado de era da informação. Aliado aos avanços tecnológicos nas 

diversas áreas, que tem causado impacto significativo sobre o modus vivendi das 

pessoas, defronta-se com uma carga de informações em grande expansão. O autor 

ainda completa que o ser humano, assim como as máquinas, possui limitações. A 

memória é o fator limitador. Simultâneo a esse fator está o tempo disponível, cada 

vez mais escasso para todos. Isso faz com que a busca por formas mais eficientes 

de coletar e processar apenas informações necessárias no nosso cotidiano torne-se 

cada vez mais valorizada e procurada. 

 

Em referência aos avanços tecnológicos, Shapiro & Varian (1999) afirmam que as 

mudanças atuais decorrem desses avanços e que as leis da economia continuam 

valendo. A mudança está na forma como a informação é utilizada, por isso o termo 

economia da informação.  

 

Nesse contexto da era da informação, aliada aos avanços tecnológicos, voltado para 

a competitividade empresarial, Vasconcelos, Milagres e Nascimento (2005) 

destacam que o sucesso no processo competitivo na economia do aprendizado 

depende da utilização do conhecimento, ativo fundamental no processo, mas, sendo 

recurso estratégico, impõe às empresas a busca por novas formas de organização e 

interação entre si e os demais agentes – fornecedores, consumidores, distribuidores, 

clientes, instituições de pesquisa, governo e comunidade. 
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Assim, segundo Cohen (2002), visando alcançar melhor posicionamento competitivo 

no mercado, o uso da informação por parte das organizações tem sido direcionado 

para seis estratégias genéricas: redução de custos, criação de valor, inovação, 

redução do risco, virtualização e diferenciação de produto. Para o autor, inicia-se o 

processo de construção da teoria que constitui em abstração, generalização, 

relacionamento, seleção, síntese e idealização, sugerindo novos estudos para 

construção do instrumento de medida para cada uma das dimensões, objetivando a 

validação dos constructos apresentados. 

 

Dentro dessa perspectiva, Cohen (2002) cita que a informação também proporciona 

a inovação por meio da aprendizagem e, aliada a isso, está a inteligência 

competitiva que tem como objetivo antecipar mudanças no ambiente competitivo. Só 

existe inteligência quando fatos, dados e tendências são enriquecidos e 

interpretados. 

 

 

3.1.1 Conceituando informação 

 

 

Para Davenport e Prusak (2003) dado, informação e conhecimento não são 

sinônimos. Os dados são um conjunto de fatos distintos e objetivos, relativos a 

eventos, e por si só têm pouca relevância ou propósito, descrevem apenas aquilo 

que aconteceu, não fornecem julgamento nem interpretação e nem qualquer base 

sustentável para a tomada de ação. Eles não podem dizer o que fazer, embora a 

matéria-prima do processo decisório possa incluí-los. Por se tratar de matéria-prima 

essencial para a criação da informação, os dados são importantes para as 

organizações. 

 

Para os autores, as informações são dados que fazem a diferença. Têm como 

finalidade mudar o modo como o destinatário vê algo, exercendo algum impacto 

sobre seu julgamento e comportamento. Visam modelar a pessoa que as recebe, no 

sentido de fazer alguma diferença em sua perspectiva. Elas movimentam-se pelas 

organizações pelas redes hard e soft. A rede hard é definida pela infraestrutura dos 
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fios, utilitários de entrega, antenas parabólicas, centrais de correio, endereços, 

caixas postais eletrônicas. A rede soft é menos formal e visível, é circunstancial.  

 

Uma anotação que nos é entregue ou a cópia de um artigo são exemplos de 

informação transmitida por rede soft. A informação tem significado, diferentemente 

do dado. Ela dá forma ao receptor e tem forma, está organizada para alguma 

finalidade.  

 

Assim, Davenport e Prusak (2003) esclarecem que os dados tornam-se informação 

quando o significado é acrescentado pelo criador. Apresentam características que 

tornam o conhecimento valioso e também que dificultam sua boa gestão: 

conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação 

contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a 

avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem origem e é 

aplicado na mente dos conhecedores. Nas organizações, ele costuma estar 

embutido não só em documentos ou repositórios, mas também em rotinas, 

processos, práticas e normas organizacionais. 

 

Como exemplo, Dias & Belluzzo (2003) citam que as informações que possuem 

valor comercial e que possibilitam maximizar os processos de produção ou viabilizar 

o desenvolvimento podem ser caracterizadas em diferentes tipos: científica, 

tecnológica, estratégica e de negócios. 

 

A informação científica é o conhecimento resultante da pesquisa que se acrescenta 

ao entendimento universal existente. O tipo de conhecimento relacionado com o 

modo de fazer um produto ou prestar um serviço, tendo como objetivo a sua 

colocação no mercado, está relacionado ao conceito de informação tecnológica. 

 

Dias & Belluzzo (2003) afirmam que a informação estratégica diz respeito ao 

conhecimento das tendências do mercado, dos acontecimentos econômicos que 

afetam o comportamento do mercado, das empresas fornecedoras de insumos, 

matérias-primas e produtos concorrentes, das organizações concorrentes, em 

implantação ou em difusão e do seu ambiente operacional. Essas informações são 
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adquiridas a partir de um monitoramento para a formulação de estratégias, efetuado 

pelos tomadores de decisão nos diversos níveis gerenciais de uma organização.  

 

Contribuem para o desenvolvimento de estratégias apropriadas e capazes de criar 

valor e de serem vantajosas em novos mercados e grandes empresas.  

 

Para Dias & Belluzzo (2003, p. 23), “conhecimento e informação são componentes 

decisivos das principais atividades produtivas da sociedade”. Atualmente, a 

disponibilidade de processamento eletrônico de dados permite o acesso rápido e 

preciso de informações, embora ainda possam existir outras situações nos diferentes 

contextos, no Brasil, favorecendo a eliminação de custos excessivos, incentivando a 

busca da melhoria da qualidade e produtividade nas diversas atividades e serviços, 

principalmente naqueles que têm, como matéria-prima a informação. A Internet e as 

redes de informação possibilitam acessar, de qualquer lugar, acervos de bibliotecas, 

banco de dados nacionais ou internacionais, participar de conferências, utilizar 

periódicos e correios eletrônicos, facilitando a disseminação de informações entre os 

indivíduos. 

 

Com a comunicação em tempo real, permitidas por meio das tendências das 

telecomunicações, as informações são transmitidas de um país para outro, de uma 

instituição para outra, de pessoa a pessoa (DIAS; BELLUZZO, 2003). Dessa forma, 

as autoras mencionam que as fronteiras geográficas entre as organizações se 

diluem e a informação passa a ter, cada vez mais, valor inestimável, exigindo 

sistematização e organização para disponibilidade de uso imediato. A informação, 

na visão das autoras, tem se tornado um produto e insumo do processo produtivo, 

isso porque a emergência de um novo paradigma tecnológico organizado em torno 

de novas tecnologias da informação tem possibilitado esse contexto. 

 

Já Montalli e Campello (1997) apud Dias & Belluzzo (2003, p. 37) apresentam um 

tipo de informação utilizado pelas organizações: a informação para negócios, ou 

seja, aquela que auxilia o processo decisório do gerenciamento das empresas 

industriais, de prestação de serviços e comerciais, nos aspectos: companhias, 

produtos, finanças, estatísticas, legislação e mercado. 
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Dias & Belluzzo (2003), além das informações científicas, tecnológicas e 

estratégicas, incluem ainda outros tipos: comercial, econômico-financeira, 

regulamentar e jurídica, ambiental e de segurança, formando, assim, a base de 

conhecimento utilizada para a tomada de decisão. 

 

 

3.1.2 O uso da informação nas organizações 

 

 

Cohen (2002) questiona como as empresas estão usando a informação para 

competir no mercado. A organização baseada na informação é o modelo de 

organização do futuro, formada por especialistas e fundamentada no conhecimento.  

 

O autor cita que as transformações nas organizações originaram-se da revolução da 

informação e que observam-se reduções de custos, de processamento e 

transmissão de informações, o que contribui para o surgimento de novas formas nos 

negócios. Além disso, para que as organizações consigam vantagem competitiva, 

conforme já citado anteriormente, necessita-se o uso adequado das informações. 

 

Atualmente, são diversas as formas de utilização da informação: para saber como 

agem os clientes, para controlar estoques, aumentar produtividade ou simplesmente 

uma ferramenta de suporte à decisão (COHEN, 2002). 

 

Além disso, o autor afirma que, para ser competitivo no mercado, a utilização da 

informação por parte das organizações deve ser direcionada para seis estratégias 

genéricas: redução de custos, criação de valor, inovação, redução do risco, 

virtualização e diferenciação de produto.  

 

A busca pela redução de custos é a sugestão inicial do uso da Tecnologia da 

Informação (T.I.). Isso pode ser alcançado pela reestruturação das funções 

organizacionais e introdução de sistemas transacionais eficazes, procurando a 

diminuição do tráfego de papel nos escritórios e a automação das atividades 

principais. A organização é capaz de adquirir economia de escala com o tratamento 

automático da informação, que terá como consequência a redução de custo de 
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operação. Os maiores responsáveis pela redução de custos são os sistemas 

transacionais, como exemplo: sistemas para automação de escritório, automação 

comercial e industrial, contadores, folha de pagamento, contas a pagar e a receber, 

controle de estoque, entre outros (COHEN, 2002). 

 

Quanto à criação de valor, segundo o autor, é quanto os consumidores estão 

dispostos a pagar a mais por um produto ou serviço e, à medida que o valor criado 

transpõe os seus custos, o negócio torna-se lucrativo. O valor é exógeno à firma, 

determinado pelo poder de relacionamento de cliente e de fornecedores. 

 

Estar em busca constante pela inovação é um pré-requisito para a organização na 

economia da informação. A utilização da informação favorece novos tipos de 

produtos e serviços, resultando em customização em massa e novos tipos de 

negócios. As empresas experimentam inovar com a melhor interação entre os seus 

departamentos de desenvolvimento de produtos na economia da informação. As 

organizações estão permitindo aos clientes a criação de produtos, por meio de 

ferramentas na internet, proporcionando a seleção e a manipulação de informações 

de design e desenvolvimento dos produtos. Assim, a organização oferece a 

ferramenta e o cliente torna-se o responsável na inovação de produtos. Outra forma 

de inovação é por meio da aprendizagem, necessidade que se configura como uma 

maneira de as empresas descobrirem o futuro, dessa forma o fluxo de informação 

torna-se indispensável ao processo de aprendizagem. Portanto o processo de 

inovação é um processo interativo, executado com a contribuição de diversos 

agentes econômicos e sociais, que contém diferentes tipos de informações e 

conhecimentos (COHEN, 2002).  

 

Com relação ao risco, parte inerente a esse processo, cada gestor deve determinar 

a qual estará propenso, levando em consideração as taxas de retorno e de 

crescimento. A direção precisa ter um controle efetivo nas quatro fontes geradoras 

de risco: quanto às mudanças na T.I. – novo hardware, novo software e 

reconfiguração de sistemas; mudanças organizacionais – nova estrutura gerencial, 

novas diretrizes, fusão; mudança em processos – novos produtos, novo mercado, 

aquisições; mudança de pessoal – perda de executivos importantes, nova equipe, 

novo presidente (COHEN, 2002). 



 

 

35

 

A análise de risco, segundo Cohen (2002), também pode ser usada, além do 

controle da informação, seja no âmbito estratégico, financeiro, operacional, 

comercial, técnico e/ou ambiental são necessários para isso, sistemas de 

informações que disponibilizem informações de maneira acurada e atual, que 

antecedam fatos eventuais que proporcionem risco à organização. Com o intuito de 

minimizar os riscos, são necessários, segundo o autor:  

 

o o controle do desenvolvimento dos sistemas;  

o treinamento dos usuários sobre segurança;  

o segurança física;  

o controle no acesso de dados, computadores e redes;  

o controle dos processos de transação;  

o incentivos à eficiência e efetividade operacional;  

o auditoria dos sistemas;  

o plano no caso de desastre (COHEN, 2002, p. 33) 

 

No que diz respeito à virtualização, um novo ambiente econômico tem sido 

proporcionado às organizações: a internet, tida como uma rede, e tem como 

significado novos canais de comunicação e de troca entre os agentes econômicos. A 

informação nesse ambiente torna-se um material vital para a sobrevivência.  

 

Transformar matéria em bits ou virtualizar produtos e serviços é uma capacidade 

adquirida de algumas organizações nos últimos anos, que, por meio da T.I., 

procuram se diferenciar no mercado e transportar para o consumidor o poder de 

escolha. Isso tem como sentido dotar produtos e serviços como sendo do tipo 

anywhere (capaz de ser acessado e usado de lugares indeterminados), anytime 

(capaz de ser acessado e usado a qualquer tempo) e nomatter (feito de bits e não 

de matéria). A empresa precisa observar outro tipo de cadeia de valor no ambiente 

digital: a cadeia de valor virtual, pois passa a competir em dois mundos: o físico e o 

virtual. No primeiro mundo, a informação serve para controlar a cadeia, seja nos 

estoques, logística ou processo. No segundo mundo, o virtual, a informação é 

utilizada para proporcionar um novo tipo de valor para o cliente. É necessário que a 

organização esteja baseada em um modelo de negócio adequado para estar 

inserida na economia da informação e, para a virtualização de uma organização, é 
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essencial observar: interação com o cliente, configuração do ativo e conhecimento 

(COHEN, 2002). 

 

Como meio de alcançar a vantagem competitiva, as organizações precisam utilizar 

também a estratégia de diferenciação de produto ou serviço por meio da informação. 

São inúmeros os produtos ofertados com conteúdos informacionais diferenciados, 

que vão desde televisores com menus disponibilizados na tela, diferentes sistemas 

operacionais dos computadores pessoais à utilização dos serviços bancários pela 

web. É a customização e diferenciação de produtos e serviços pela informação 

(COHEN, 2002). 

 

Além disso, Dias e Belluzzo (2003) citam que as organizações precisam contar com 

inúmeras e diversificadas informações de seus ambientes interno e externo, 

valendo-se de mecanismos e meios adequados para obter informações que 

subsidiem sua busca por novas idéias e seus processos decisórios, junto a 

fornecedores, clientes, distribuidores, órgãos governamentais e concorrentes.  

 

Os ambientes internos são pobres, onde ninguém sabe o que sabe ou o que precisa 

saber, por isso a comunicação entre administradores de negócio e técnicos deve ser 

agilizada. Os administradores enfrentam alterações repentinas no mundo dos 

negócios e necessitam adaptar-se às constantes mudanças sociais. O ambiente da 

informação é complexo e sua análise leva em conta os valores e as crenças 

empresariais (cultura); como as pessoas realmente usam a informação e o que 

fazem com ela (comportamento e processos de trabalho); as armadilhas que podem 

interferir no intercâmbio de informações (política) e quais sistemas de informação já 

estão instalados apropriadamente (tecnologia). A mudança deve ser pessoal e não 

tecnológica (DIAS; BELLUZZO, 2003). 

 

Necessita-se de excelentes criadores, compartilhadores e consumidores de 

informação, que, por apresentar muitos significados, é dificilmente arquivada em 

computadores. No ambiente informacional, a tecnologia da informação é apenas 

um dos componentes desse ambiente e, frequentemente, não é o meio 

adequado para operar mudanças. A informação terá maior utilidade se quanto 

menos complexa. As mais rigorosas tentativas de planejamento, projeto ou 
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controle são vencidas pelo volume, variedade da informação, os múltiplos 

propósitos a que se destina e as rápidas transformações tecnológicas (DIAS; 

BELLUZZO, 2003).  

 

Grande parte das organizações conta com serviços de informação baseados em 

acervos internos, sem a adequada orientação para acessar a informação desejada, 

e recorrem às fontes e/ou produtos eletrônicos de informação (on-line, CD-ROM, 

bancos e base de dados), não como sendo uma cultura na maioria das organizações 

brasileiras envolvidas com Ciência e Tecnologia (C&T) e poucos são os dados sobre 

o uso dessas fontes e/ou produtos. Lamenta-se, pois essas pesquisas são 

fundamentais para a proposição de ações afetivas para mudança dessa situação 

(DIAS; BELLUZZO, 2003). 

 

Para Dias & Belluzzo (2003), os profissionais de informação devem atuar como 

portais, mapeadores e auditores de fontes, internas e externas, de informações de 

interesse e, no caso desta pesquisa, do usuário. 

 

Na visão Dias & Belluzzo (2003), para que todos os aspectos da comunicação da 

informação não sejam afetados, a terminologia deve constituir tema de preocupação, 

uma vez que o público pode ser diversificado, o que exige a adequada capacitação 

do profissional na utilização de modernas e eficazes ferramentas que agreguem 

valor à informação e novas abordagens de gerenciamento que facilitem a 

disseminação e a oferta de serviços customizados. 

 

Baseado na perspectiva da eficácia e qualidade na gestão dos serviços voltados 

para a informação, Dias & Belluzzo (2003) mencionam que muitas questões, como 

quem demanda o serviço, como o usuário é atendido, como os serviços são 

gerenciados, qual o papel do cliente no processo de atendimento, são questões que 

envolvem o conhecimento se a informação é fundamental para a estratégia 

competitiva, como os serviços de informação em Ciência e Tecnologia deverão ser 

gerenciados sob a ótica do mercado. 

 

Dias & Belluzzo (2003) concluem que, para migrar no sentido das várias mudanças 

sociais, faz-se necessário buscar respostas às questões: necessidades, obtenção, 
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processo de entrega, interpretação, formas de utilização, avaliação dos conteúdos e 

demandas da informação, oportunidades e direções derivadas de seu caráter 

estratégico para a tomada de decisões nas organizações. 

 

Miranda e Streit (2007) apresentam, na FIG. 6, a Pirâmide Informacional 

Organizacional, uma forma de representação do uso da informação em uma 

organização: a “pirâmide de decisão”, pois diferentes níveis de decisão utilizam 

diferentes quantidades e formatos de informação para propósitos específicos, 

segundo os autores. E os fatores a seguir tendem a influenciar na análise do papel 

da informação num ambiente organizacional: a forma como as mensagens fluem 

dentro da organização, as características e as regularidades dos fluxos 

informacionais, as características espaciais da estrutura social na qual os canais de 

comunicação estão inseridos, a tecnologia envolvida na transmissão de mensagens, 

a complexidade das tarefas, entre outras. Na visão de Miranda e Streit (2007), as 

redes de comunicação podem ser analisadas de acordo com a hierarquia, com a 

troca de informação, com a expertise em tarefas, com as ligações pessoais dentro 

da rede e com o status das pessoas.  

 

 
Figura 6 – A pirâmide informacional organizacional – quantidade de informações 

x hierarquia organizacional x uso da informação 
Fonte: Miranda e Streit  (2007, p. 10) 

 

Na visão dos autores, a FIG. 6 tem o seguinte significado: 



 

 

39

 

o a ação estratégica pertence ao nível organizacional;  

o a inteligência pertence ao nível organizacional: inclui o processo decisório, 

estratégias, incerteza, subjetividade e gerência sênior; 

o o conhecimento pertence ao nível intermediário: onde acontece a avaliação e 

apoio à decisão, tática, monitoramento, incerteza, onde está a gerência média e 

intermediária;  

o informação: pertence ao nível operacional: estruturação de significado e 

profissionais da informação; 

o os dados: pertencem ao nível operacional: produção e serviços, tecnologias, 

regras, objetividade, ou seja, ação imediata. 

 

Existem também as estruturas informais, que, segundo Miranda e Streit (2007), são 

construídas para lidar com a informação. Isso porque, apesar das pessoas se 

reportarem formalmente aos superiores, é comum existirem estruturas horizontais ou 

verticais de comunicação que têm como objetivo facilitar e agilizar a solução de 

problemas específicos que não necessitam passar pela estrutura formal de decisão, 

ou mesmo para “driblar” essa estrutura. O que difere as estruturas formais das 

informais é o grau de rigidez e de verticalização da organização. A identificação dos 

canais informais de comunicação é, na visão dos autores, uma forma de realizar o 

mapeamento dos processos de Gestão da Informação com maior rapidez e 

fidedignidade.  

 

Marchand, Kettinger e Rollins apud Davenport, Marchand e Dickson (2004) 

ressaltam que a ligação entre o desempenho nos negócios e a orientação para a 

informação podem contribuir com os gestores na compreensão sobre o 

posicionamento das suas empresas ou unidades de negócios, conforme mostra a 

FIG. 7, relacionando a orientação para a informação com o desempenho dos 

negócios.  
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Figura 7 – Relacionando a orientação para a informação com o desempenho dos 

negócios 
Fonte: Marchand, Kettinger e Rollins apud Davenport, Marchand e Dickson (2004, p. 25). 

 

Marchand, Kettinger e Rollins apud Davenport, Marchand e Dickson (2004) 

classificam como:  

 

o cegas e confusas: as empresas que mostram baixo desempenho e não acham 

razões para melhoras expressivas em sua orientação para informação, são 

denominadas de cegas e confusas  

o atrasadas na orientação para a informação: são empresas que têm a percepção 

do que devem fazer a respeito da orientação para a informação, mas as 

mudanças na implementação não são obtidas de forma eficaz. 

o as campeãs a perigo: as empresas que atingem o sucesso empresarial 

expressivo, os autores denominam de “as campeãs a perigo”. São aquelas que 

não se preocupam o suficiente em aperfeiçoar a orientação para a informação. 

Futuramente poderão deslizar, caso não melhorem o seu posicionamento 

perante a informação no futuro. 

o as campeãs autoconscientes: são aquelas onde a orientação para informação 

está melhorada sistematicamente, a fim de alcançar desempenhos superiores; 
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apesar disso, preocupam-se com a manutenção de sua liderança através da 

orientação para a informação no futuro. 

 

Assim, como foi levantado pelos autores, neste capítulo, foram apresentados o 

modelo de organização do futuro, as estratégias genéricas para as organizações se 

tornarem competitivas, as formas de utilização da informação, a pirâmide 

informacional organizacionais e a importante relação entre a orientação para 

informação com o desempenho dos negócios. No capítulo seguinte, apresentar-se-

ão a arquitetura da informação, seus principais objetivos e suas formas de utilização 

nas organizações. 

 

 

3.1.3 Arquitetura da Informação  

 

 

O modo pelo qual as necessidades de informação são identificadas e como estas 

são utilizadas para alcançar objetivos do negócio e da organização é, segundo 

Siqueira (2005), denominado de arquitetura da informação. Leva em consideração 

que a infraestrutura de informação suportada pela tecnologia da informação define a 

maneira pela qual os recursos informacionais são organizados e como eles são 

interligados, citando três motivações básicas que o conceito de arquitetura da 

informação possui: estruturação da informação, localização e disponibilização da 

informação e conexão das fontes de informação. 

 

O termo arquitetura da informação, segundo McGee e Prusak (1994), não possui 

definição estabelecida, mas pesquisas apresentam inquietação e preocupação dos 

executivos com essa questão, pois, para eles, a arquitetura é muitas vezes seu 

principal problema. Na visão dos autores, permitir que todas as pessoas envolvidas 

numa empresa falem de forma que haja entendimento e utilizem a informação para a 

tomada de importantes decisões pode ser alcançado por meio da criação de uma 

arquitetura da informação bem definida, determinada de comum acordo e 

gerenciada de forma coerente.  
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A necessidade de vencer a dispersão das informações contidas em uma 

organização é que originou essas motivações. Na gestão das empresas, a 

arquitetura da informação se faz cada vez mais importante, porque seu sucesso 

depende mais e mais do número de conexões lógicas e analíticas que se pode 

estabelecer entre informações e pessoas. A competência final da arquitetura da 

informação acontece por meio da capacidade de extrair ou coletar, processar ou 

tratar, distribuir e armazenar a informação correta, com qualidade, na hora e forma 

certa para as pessoas certas, o que significa fomentar a cadeia de valor da 

informação. As organizações possuem uma arquitetura de informação formal ou 

informal, que determina quem se comunica com quem, por que existe essa 

comunicação, com que frequência ela ocorre, qual seu propósito e de que forma ela 

é feita. Compete à arquitetura da informação planejar esse fluxo, executá-lo e 

maximizar seus resultados (SIQUEIRA, 2005).  

 

McGee e Prusak (1994) afirmam que a criação de uma arquitetura da informação 

bem definida, instituída de comum acordo e gerenciada de forma coerente, admite 

que todas as partes envolvidas numa empresa falem a mesma língua e empreguem 

a informação para a tomada de decisões significativas. A arquitetura da informação 

precisa ser mais do que uma simples engenharia da informação. 

 

De acordo com Siqueira (2005), na criação da arquitetura da informação, duas 

variáveis precisam ser consideradas: a primeira diz respeito ao direcionamento dos 

objetivos da arquitetura informacional proposta, com os objetivos do planejamento 

estratégico da organização. A segunda variável refere-se ao alinhamento com a 

infraestrutura de tecnologia da informação. Assim, o planejamento da arquitetura da 

informação deve ser paralelo ao planejamento dos recursos de tecnologia que irão 

sustentá-la. A arquitetura é determinada pela infraestrutura disponível para sustentá-

la e a tecnologia da informação deve ser planejada de acordo com as necessidades 

informacionais codificadas que irão abastecê-la. A FIG. 8 ilustra a cadeia de valor da 

informação:  
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Figura 8 – Cadeia de valor da informação 
Fonte: Siqueira (2005, p. 70) 

 

Os principais objetivos da arquitetura da informação, segundo Siqueira (2005) são:  

 

o classificação dos grupos de interesse de informações alinhados com os 

interesses informacionais da organização;  

o definição dos limites de interesse da organização;  

o criação dos processos de correção de informações imperfeitas e deformadas;  

o criação dos processos que elevem o fluxo de informações especiais/importantes 

para a organização;  

o criação dos processos que reduzam o fluxo de informações de pouca importância 

para a organização;  

o mudança da gestão da informação em uma ferramenta eficaz para a liderança;  

o administração do comportamento informacional;  

o formação de equipes específicas para administrar a infraestrutura informacional;  

o estabelecimento e aperfeiçoamento das políticas, instruções e princípios da 

informação na organização. 

o McGee e Prusak (1994, p. 132) citam que “a prática e os produtos no campo da 

arquitetura servem como orientação para a forma pela qual a arquitetura da 

informação poderá atender às necessidades estratégicas mais amplas das 

organizações”.  

o a evolução da linguagem e a prática da arquitetura fizeram com que especialistas 

criassem espaços físicos que destaquem as atividades humanas a serem neles 

desenvolvidas. Assim, ambientes diferentes podem demandar ou reunir grande 

número de pessoas, mas as experiências que evocam são distintas. Podem 

utilizar a mesma matéria-prima para a construção dos ambientes, mas os 

resultados finais são completamente diversos. Dessa forma, a linguagem da 
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arquitetura permite falar sobre essas diferenças, sem se referir aos materiais e 

detalhes da engenharia utilizados. As discussões sobre o espaço da informação 

na arquitetura da informação com frequência modificam rapidamente para 

considerações técnicas. Isso se deve ao fato de não se possuir uma linguagem 

ou ferramenta para levar a cabo essas discussões num nível adequadamente 

centrado no cliente; 

o a estrutura e a ordem do espaço físico, a moldagem do comportamento dos 

ocupantes são impostas pela arquitetura física. A entrada do ar e da luz é 

permitida pelas janelas. As portas e passagens conduzem o fluxo do movimento 

e da atividade. O layout e o conteúdo das salas reduzem o número de pessoas 

que poderão se agrupar e as atividades que poderão ser realizadas. Mas quanto 

à forma pela qual as arquiteturas da informação moldam o comportamento, ainda 

segundo os autores, não se possui uma boa compreensão;  

o três elementos interagem na realização de uma estrutura arquitetônica, em 

particular, na arquitetura física. O ambiente físico delimita os extremos a serem 

evitados. Os sentidos e as capacidades dos seres humanos criam diretrizes e 

instituem predisposições possíveis de exploração por parte de um arquiteto. As 

novas tecnologias de construção e de projeto estrutural introduzem novas opções 

para o aumento de espaços e o desenvolvimento de atividades. As arquiteturas 

da informação deveriam, por analogia, envolver elementos correspondentes para 

a criação de espaços de informação que direcionem a atividades específicas. 

 

Para McGee e Prusak (1994), a arquitetura da informação determina qual 

informação é essencial para a organização. Torna-se o componente de informação 

de uma visão estratégica. Assim, os autores sugerem os tipos de objetivos 

concentrados no cliente que uma arquitetura da informação deve abordar:  

 

o definir o espaço de informação da organização em termos de domínios de 

interesse de informações essenciais e vias essenciais de fluxo de informação; 

o definir os limites críticos do espaço de informação da organização (o que está 

dentro e o que está fora dele); 

o identificar as estratégias para a definição das origens, filtragem e redução; 

o eliminar o ruído das informações; 

o tornar o comportamento da informação desejada mais fácil; 
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o tornar o comportamento de informação indesejada mais difícil; 

o aperfeiçoar a adaptabilidade, estabelecendo claramente premissas e políticas de 

informação; 

o aperfeiçoar as comunicações gerenciais, definindo claramente modelos de 

informação compartilhada (MCGEE; PRUSAK, 1994, p. 138) 

 

Portanto, levando em consideração McGee e Prusak (1994), no que diz respeito à 

utilização da informação para a tomada de decisões importantes, baseado na 

arquitetuta da informação, e os objetivos variados, apresentar-se-ão no próximo 

capítulo mapa informacional e suas técnicas para mapeamento dos processos e 

seus objetivos. 

 

 

3.1.4 Mapa informacional e a mandala da informação 

 

 

Miranda e Streit (2007) afirmam que o mapa de um processo é uma “fotografia” que 

representa como os recursos (entradas) são transformados em produtos (saídas). 

Existem diversas técnicas que podem ser utilizadas para representar o mapa de um 

processo de trabalho (neste caso, o processo de Gestão da Informação, geralmente 

modela o processo mediante a organização do conjunto de informações coletadas 

sobre eles de forma compreensível, com o uso de símbolos pré-definidos). Cada 

uma possui vantagens e desvantagens, virtudes e limites.  

 

Os autores citam que o objetivo pretendido com o mapeamento, os resultados que 

se quer obter, do ambiente a ser representado, e o tempo para realização do 

trabalho, dentre outros, vão determinar a escolha da forma de representação.  

 

Segundo Miranda e Streit (2007), uma descrição de processo deveria incluir: 

entradas, recursos, controles e a interligação dos processos. A princípio, é 

conveniente nomear quais seriam os elementos a serem retratados no mapa e, logo 

depois, escolher a técnica mais adequada para representá-lo. A preparação do 

quadro com os requisitos de modelagem que se quer representar e verificar qual 

técnica considera melhor esses requisitos é uma das formas de escolher a técnica 
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apropriada. Isso facilita a escolha da técnica de representação a ser utilizada. É 

provável que a melhor técnica é aquela cujo formato tenha maior facilidade de 

assimilação dentro do ambiente a ser mapeado. O fluxograma é a forma mais 

simples e comum de figurar um mapa de processo. Estando com as informações 

reproduzidas na fase de diagnóstico, pode-se elaborar um projeto de trabalho que 

admita empreender a fase prática do mapeamento. 

 

Para que a Gestão da Informação possa adquirir um mínimo de critério e visão de 

futuro, Miranda e Streit (2007) citam que o primeiro passo a ser dado é o 

mapeamento de processos. Com o avançar da implementação de melhorias e com a 

formação de uma cultura de melhoria constante, níveis superiores de maturidade 

podem ser atingidos. Os processos informacionais dentro de uma unidade e/ou uma 

organização podem funcionar com maior efetividade e eficácia com o uso de critérios 

e indicadores de desempenho, de maneira que seja vislumbrado um horizonte de 

desenvolvimento. 

 

Miranda e Streit (2007) apresentam vantagens e desvantagens que o mapeamento 

de processos como ferramenta gerencial ou de análise possui: apresentar uma visão 

sistêmica; ser adaptável ao estudo das próprias atividades de trabalho; ser maleável 

no nível de detalhamento; ter um gasto de tempo pequeno proporcional à 

quantidade de informações que se pode coletar; ter boa aprovação pelas pessoas, 

porque elas se sentem confortáveis ao expor suas atividades; poder funcionar 

também como ferramenta educacional e de comunicação; dispor dados diretamente 

aproveitáveis sem grande necessidade de interpretação. As desvantagens são: 

abranger um grupo pequeno de pessoas; exigir grande habilidade dos condutores do 

processo; requerer muita atenção a detalhes; depender da precisão das informações 

fornecidas pelas pessoas consultadas. 

 

Sendo o objetivo do mapeamento a verificação do alinhamento existente entre as 

atividades executadas, e o objetivo do negócio a adequação existente entre o 

consumo de recursos e produtos gerados, Miranda e Streit (2007, p. 8) mencionam 

que sua utilização permite:  

 

o identificar os processos-chave, suas demandas e produtos; 
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o identificar eventuais atividades redundantes e eventuais processos (e/ou 

subprocessos) que não participem de objetivos traçados para a organização; 

o identificar relacionamentos críticos (sequências e interações) entre processos e 

subprocessos; 

o identificar necessidades de informação, de construção de sistemas e de 

elaboração de produtos e serviços específicos; 

o avaliar a complexidade, a eficiência e a eficácia dos processos e subprocessos 

(relação custo/benefício); 

o averiguar o alinhamento dos processos com as funções de uma unidade 

organizacional e/ou de uma organização; 

o aprofundar o entendimento dos processos e subprocessos existentes, 

registrando e disseminando o conhecimento gerado; 

o aprofundar o conhecimento relativo à capacitação necessária para atuar em 

determinado processo e/ou subprocesso; 

o identificar críticas, contribuições e oportunidades de inovação, e propor melhorias 

e aperfeiçoamentos para a gestão de processos. 

 

Inicia-se o trabalho de campo ou o mapeamento, segundo Miranda e Streit (2007), 

após a identificação dos processos e das tecnologias empregadas, estudo da 

estrutura e fluxos de informação, entre outros – realização do diagnóstico – e a 

escolha das técnicas de mapeamento e de representação dos mapas. Essa prática 

pode envolver uma série de etapas, conforme discriminado pelos autores: 

 

o apresentação do plano de trabalho e organização do cronograma;  

o preparação das questões para a realização de entrevistas;  

o estruturação do mapa do processo;  

o exame do mapa e preparação do relatório final.  

 

Ainda na visão de Miranda e Streit (2007), a apresentação do projeto de 

mapeamento tem como objetivo expressar os fundamentos do trabalho e torná-

lo público, clarificando seus propósitos, sua metodologia e os resultados 

desejados aos envolvidos. Ele se sustenta no diagnóstico realizado (pesquisa 

documental e projeto de mapeamento) e pode simplificar o nivelamento 

conceitual da equipe de mapeamento. Assim, tendo compreendido seus 
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objetivos e obtido uma amostra de como serão conseguidos, as pessoas 

poderão motivar-se no que diz respeito ao trabalho. Ao perceberem que sua 

vida diária não vai ser modificada sem um propósito definido, as pessoas podem 

ser mais cooperativas.  

 

As pessoas precisam estar seguras de que o objetivo mais importante do 

mapeamento é adotar doravante um funcionamento baseado em processos ou 

apenas racionalizar e melhorar a forma de produzir, respeitando-se a cultura da 

organização e sua forma atual de trabalho. Agindo dessa forma, o espírito de 

cooperação também poderá ser incentivado (MIRANDA; STREIT, 2007). 

 

Os autores destacam a importância da preparação de um cronograma inicial de 

trabalho, levando em conta as fases do mapeamento de processos, que as pessoas, 

em grande medida, são responsáveis pelo desenvolvimento dos trabalhos e que o 

cronograma é apenas indicativo.  

 

Atender a necessidade de captar informações para cumprir missões institucionais é, 

segundo os autores, o objetivo do desenho dos processos da área de GI em 

organizações públicas. Os fatos geradores dos processos informacionais são 

regulamentos emitidos que fornecem a base legal para a exigência das informações 

captadas, seus formatos, periodicidade, formas de controle, entre outros. Os 

processos informacionais propõem elaboração e fornecimento de produtos e/ou 

serviços de informação, tanto para consumo interno (em processos de negócio), 

como para distribuição de informações à sociedade, como indicativo do cumprimento 

de funções institucionais (MIRANDA; STREIT, 2007). 

 

As unidades da organização que se encarregam de cumprir partes da missão 

institucional são os usuários internos do processo informacional. As pessoas 

jurídicas nacionais e estrangeiras, pessoas físicas nacionais e estrangeiras, outros 

órgãos governamentais nacionais e/ou estrangeiros são, na concepção dos autores, 

os usuários externos. 

 

Um método milenar para mapear a complexidade do fluxo da informação nas 

organizações é proposto como modelo de utilização, com o objetivo de entender 
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melhor as questões relativas aos problemas da gestão da informação. Trata-se da 

mandala tântrica tibetana (STAREC; GOMES; CHAVES, 2005). 

 

Para Starec, Gomes e Chaves (2005, p. 51) a mandala é “uma figura geométrica 

formada por quadrados e círculos que se desdobram de um centro para uma 

periferia, numa disposição concêntrica, que explora também a simbologia do 

número, através de uma divisão em quatro setores”.  

 

Starec, Gomes e Chaves (2005) expõem que o mapa espacial ou holístico necessita 

ser visto e compreendido como um modelo aberto e dinâmico, uma vez que a 

informação não pode ser considerada de forma impermeável, não sujeita a 

mudanças. Para melhor entendimento, apresenta-se, na FIG. 9, essa metáfora 

utilizada, como forma de ajuda na formação de uma nova dimensão organizacional 

da informação: 

 

 
Figura 9 – Mandala da informação 
Fonte: Starec, Gomes e Chaves (2005, p. 52) 
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Na concepção de Starec, Gomes e Chaves (2005), o centro da mandala da 

informação representa a questão estratégica nas organizações, que trata da 

investigação pela informação relevante, otimizada para a tomada de decisão. Esse é 

o foco, o centro da mandala e o maior desafio encontrado nos dias atuais, em 

diversas organizações. 

 

Para os autores, o corpo da mandala é divido em quatro grandes áreas geradoras e 

difusoras de informação, neste exemplo, em uma universidade particular: as áreas 

são acadêmica, administração, comunicação e mercado de trabalho. 

 

A área acadêmica, segundo Starec, Gomes e Chaves (2005) é o core business, a 

competência necessária e razão da existência das organizações centralizadas no 

aprendizado contínuo. Sendo uma das maiores, compreende todos os treinamentos, 

capacitação e serviços de ensino presenciais ou on line. 

 

A outra área chave apresentada por Starec, Gomes e Chaves (2005) é a 

Administração, onde circulam as tecnologias de informação e comunicação, recursos 

humanos, compras, telemarketing, operações, logística e todos os setores 

administrativos. As informações tácitas que os funcionários possuem podem ser 

relevantes para a tomada de decisão. Mas, por não ter sido adotado nenhum critério 

para recuperar essas informações e não ter havido qualquer estímulo para que 

esses funcionários participem do processo decisório, torna-se um grande 

desperdício para a organização. 

 

Responsável por levar e trazer as mensagens da universidade para o mercado, 

comunidade, governo e para a sociedade, a comunicação é uma via de mão dupla. 

Ela é mais do que uma simples forma de contato, de ligação, transmissão de idéias, 

valores da empresa com a cultura organizacional. A área reúne a comunicação 

interna e externa, a divulgação, a publicidade, os canais de web master, a internet, a 

intranet e o marketing. Trabalhar a comunicação interna e externa para divulgar as 

ações e as informações através de uma difusão, de forma eficiente, é o maior 

desafio das organizações e dos gestores nos dias atuais, tornando-se uma 

comunicação integrada com públicos variados (STAREC; GOMES; CHAVES, 2005). 
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Já o mercado de trabalho, grande área geradora de informação, engloba a 

concorrência, cursos in company, programa de treinamento profissional, parcerias e 

convênios. Nessa área está a empregabilidade, objetivo de qualquer funcionário 

(STAREC; GOMES; CHAVES, 2005).  

 

Para os autores, as áreas da informação estratégica são contornadas por três 

grandes círculos: o mais externo é o círculo do governo, das políticas econômicas e 

da legislação; o segundo repercute as informações passadas pela sociedade como 

um todo ou repassadas para ela; o último se refere à recuperação da informação e 

do aprendizado contínuo, que exerce a função como uma espécie de filtro de tudo o 

que chega e sai no sentido de informação da organização. 

 

Dessa forma, observa-se a importância da interação entre todas as áreas, pois, 

segundo Starec, Gomes e Chaves (2005), somente por intermédio de indivíduos que 

aprendem é que as organizações aprendem. O conhecimento individual não garante 

o conhecimento organizacional. O aprendizado coletivo deve ser constantemente 

vivido nas organizações que aprendem.  

 

Os processos indispensáveis de Gestão da Informação devem ser claros e o objetivo 

de cada processo indicado, bem como suas formas de controle e regras de negócio. 

Os acionadores dos processos e as formas de acionamento devem ser identificados, 

além da importância de identificar, em cada processo: os clientes; as informações 

empregadas; os produtos e serviços produzidos; os sistemas de informação 

envolvidos; as interfaces com outros processos; a sucessão principal das atividades 

e os fluxos de informações. Pode haver dependência da melhoria de um sistema de 

informação que funcione em conexão com a maneira de operar, para haver melhoria 

de algum processo, por isso o nível de uso e formatos das tecnologias de 

informação utilizadas no ambiente devem ser levado em consideração, para que se 

possa propor melhorias. Assim, após ocorridas as entrevistas, organizar os mapas e 

o relatório final, é possível iniciar uma terceira fase, na qual os mecanismos de 

controle existentes e as formas de confirmação de qualidade sejam analisadas para 

avaliação dos processos quanto à eficiência e eficácia frente a um processo 

crescente de níveis de maturidade em governança de processos (MIRANDA; 

STREIT, 2007). 
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3.1.5 Problemas informacionais 

 

 

O mapeamento do fluxo da informação numa organização precisa ser considerado 

como estratégia competitiva, uma vez que se trata de um assunto de grande 

relevância na atualidade (STAREC; GOMES; CHAVES, 2005). 

 

Os autores justificam que o grande problema levantado foi identificar o valor 

estratégico da informação nas empresas, sem levar em consideração o seu porte ou 

área de atuação. Diversas questões podem surgir, como: no cenário atual, o que é 

mais gerencial do que utilizar a informação de valor para a tomada de decisão? E o 

que é mais cobiçado para os gestores do que ter acesso veloz e no momento certo à 

informação clara, objetiva, precisa e atual? 

 

Sabe-se que toda decisão envolve risco. Isso porque decisões são tomadas por 

pessoas que são passíveis de falhas. A melhor decisão tem grandes chances de 

estar equivocada e mesmo a mais eficaz pode se tornar ultrapassada (STAREC; 

GOMES; CHAVES, 2005). 

 

Os autores discorrem sobre a dificuldade de se recuperar a informação relevante, 

isso porque, no contexto informacional das organizações, o gestor consegue 

recuperar apenas uma pequena parte da informação, indispensável para a tomada 

de decisão. 

 

As empresas geralmente têm estratégias para administrar recursos humanos, 

financeiros ou operacionais, mas uma pequena quantidade possui estratégias 

definidas para gerir o seu fluxo informacional. Os gestores deparam-se diariamente 

com um excesso de dados, porém, com um pequeno volume de informação 

relevante e de primeiro plano para a tomada de decisões mais complexas. Como 

consequência, inúmeras vezes, decisões importantes são tomadas sem as 

informações necessárias (STAREC; GOMES; CHAVES, 2005). 
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Siqueira (2005) afirma que a possibilidade de sucesso na busca por uma solução 

final pode ser aumentada pela formulação correta do problema. Todo problema é 

constituído por um conjunto de componentes mínimos que o definem, como seguem: 

 

a) axiomas: verdades consideradas indiscutíveis durante o processo de 

levantamento do problema e pesquisa das melhores soluções. Trata-se de 

informações e valores que auxiliarão como direcionadores e não como objeto da 

discussão, como exemplo: os valores da organização; 

b) limitadores da abrangência do estudo: também denominados restrição. 

Originado por decisões gerenciais de delimitação do escopo do projeto. 

Classificam-se em: financeiro, tecnológico, sociais, espaciais; 

c) fatos relevantes à formulação do problema: é a maneira em que o mundo se 

encontra que influencia ou são influenciados pelo problema principal. Dividem-

se em problema, causa e consequência; 

d) análise do problema: o problema deve ser analisado por pelo menos duas 

perspectivas: a tecnológica e a social; 

e) alternativas potenciais: levando em consideração o componente anterior, 

apresentam-se, neste estudo, duas alternativas potenciais, geradas em 

perspectivas distintas e que nada impede que uma perspectiva gere mais de 

uma alternativa. Essas, por sinal, devem ser avaliadas para se chegar à solução 

final.  

f) avaliação das alternativas: diversos fatores podem influenciar na escolha da 

solução final: o grau de conhecimento do problema entre as pessoas 

comprometidas na sua formulação, os riscos envolvidos, os objetivos reais que 

motivaram a sua decisão, o histórico da empresa, do problema e das pessoas 

envolvidas nele, as crenças dos envolvidos, custos, planejamentos, prazos, 

entre outros.  

 

O autor afirma que, para cada alternativa existente e dentro dos fatores 

influenciadores, devem-se expor pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças. 

 

Assim, Siqueira (2005) conclui que a análise do problema não é uma tarefa fácil, 

mas complexa, sistemática e inexata. Exige um senso de coordenação e associação 

de dados, informação e conhecimentos tácitos e explícitos, que, às vezes, estão 
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arraigados na mente dos envolvidos nos processos causadores. Necessita-se 

imensa preparação técnica e comportamental do analista para conseguir extrair da 

organização todos os fatores proeminentes à solução dos problemas em discussão. 

 

Na visão de Dias & Belluzzo (2003), um dos obstáculos para o uso efetivo das 

informações disponíveis pode estar relacionado ao fato de os empresários não 

possuírem formação quanto ao tratamento da informação, qual o tempo e o que 

devem armazenar, se deve haver um sistema centralizado que capte tudo ou eles 

mesmos devem fazê-lo, não conseguindo administrar essa heterogeneidade.  

 

 

3.1.6 Gestão da informação nas organizações 

 

 

Davenport (1998) apud Andrade e Alvarenga Neto (2008) cita que o conjunto 

estruturado de atividades que incluem o modo como as empresas obtêm, distribuem 

e usam a informação e o conhecimento é o conceito sobre o processo de 

gerenciamento da informação. Apresentam a proposta a partir dos seguintes 

processos:  

 

o identificação de necessidades informacionais: processo complicado, incerto e 

complexo, uma vez que a percepção sobre o ambiente informacional por parte 

dos funcionários e gerentes deve ser levada em consideração. As informações 

não estruturadas, como notícias, ideias, rumores, exemplos de melhores práticas, 

dentre outras, enriquecem os dados concretos, convertendo-os mais valiosos, 

além de acomodá-os ao contexto; 

o obtenção de informações: deve ser compreendida como uma atividade contínua, 

por conseguinte, o processo é eficiente se considerado de maneira ininterrupta. 

Para isso, abrange as atividades: exploração do ambiente informacional, 

classificação das informações em uma estrutura pertinente, formatação e 

estruturação das informações; 

o distribuição de informações: está vinculada à maneira como a informação está 

formatada e disseminada. Os melhores sistemas de distribuição acontecem de 

maneira híbrida e reúnem pessoas, computadores e documentos. Davenport 
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(1998) apud Andrade e Alvarenga Neto (2008) apresenta os fatores que alteram 

a distribuição da informação sobre o aspecto ecológico, como uma arquitetura 

informacional eficiente – que guia os usuários à informação de que necessitam, 

certos tipos de estruturas políticas – que tornam mais exequíveis a distribuição 

entre as funções e as unidades, e o investimento tecnológico das empresas – 

que afeta imediamente a distribuição; 

o utilização de informações: necessita-se, nessa fase, que a informação seja 

discutida no contexto de suas aplicabilidades, usos e resultados (ANDRADE; 

ALVARENGA NETO, 2008). 

 

Para Siqueira (2005), sendo a informação vital para o negócio da organização, mais 

importante se torna uma efetiva gestão sobre ela.  

 

Para o autor, as organizações precisam manter e gerenciar informações de diversos 

tipos, para atingir seus objetivos estratégicos, e essas informações precisam ser 

classificadas de acordo com o público que as utiliza e o objetivo que esse público 

necessita alcançar. Alcançar um fim estratégico deve ser o objetivo principal para as 

informações, dando suporte à estratégia, gerando a informação relevante que 

favorecerá a decisão estratégica ou criará um produto de informação.  

 

O autor menciona, ainda, que as informações podem ser classificadas em função do 

nível organizacional, ou seja, trata-se do nível que a informação pretende atingir. Os 

níveis organizacionais, normalmente, necessitam de níveis de informações distintos. 

Assim, apresenta-se a classificação: 

 

o Informações Estratégicas: aquelas que “podem exercer influência sobre a 

estratégia da empresa, tanto internamente quanto na relação da organização 

com seu meio” (SIQUEIRA, 2005, p. 68). Ajudam a alta gerência na tomada de 

decisão e no monitoramento dos planos e dos indicadores estratégicos. 

Necessita ser importante para o planejamento estratégico e estar disponível a 

tempo ou em tempo real. 

o Informações Táticas: auxiliam os gerentes de nível médio na tomada de decisão 

sobre situações nos ambientes interno e externo. Contribuem para controlar e 
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avaliar seus projetos, processos e planejamento das ações sob sua 

responsabilidade. 

o Informações Operacionais: auxiliam o pessoal de nível operacional na execução 

de suas atividades e possibilitam o planejamento das ações operacionais e suas 

decisões. 

 

Siqueira (2005) cita, ainda, que a motivação do planejamento da informação na 

organização é motivada por meio de cinco objetivos primários:  

 

o definição e retenção das informações relevantes;  

o fundamentação do processo decisório;  

o interpretação dos ambientes interno e externo; 

o criação de informações novas; 

o geração do conhecimento.  

 

Informação, para o autor, não se refere apenas àquelas formais, como livros, jornais, 

base de dados, documentos, mas as informais, importantes e necessárias de 

gerenciamento, como exemplo, conversas dos funcionários.  

 

Siqueira (2005) afirma que não existe um processo estruturado no fluxo informal e 

sua estrutura é totalmente confusa, tornando-se um grande desafio da gestão da 

informação. Avaliações como a qualidade do conteúdo das informações 

compartilhadas, o grau de confiabilidade entre os agentes e o momento que 

acontecerá uma conversa informal são exemplos de situações imprevisíveis. 

 

O autor argumenta sobre as decisões táticas e estratégicas que são tomadas 

baseadas nesse tipo de informação, cuja origem, muitas vezes, se dá por meio de 

uma conversa informal com consultores, fornecedores, entre outros. 

 

Dias & Belluzzo (2003) mencionam que a Gestão da Informação é o conjunto de 

conceitos, princípios, métodos e técnicas empregados na prática administrativa e 

executados pela liderança de um Serviço de Informação em Ciência e Tecnologia, 

com o propósito de atingir a missão e os objetivos estabelecidos. 
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Sendo o ser humano a figura principal na formatação de novos tempos, em uma 

sociedade diversificada como a atual, qualquer postura ou atitude face à mudança é 

construída a partir da recepção da informação e sua aplicação ao bem comum, 

sendo o ser humano a figura principal nessa formatação (DIAS; BELLUZZO, 2003). 

 

De acordo com Dias e Belluzo (2003), sendo considerado um recurso estratégico e 

de valor agregado para a percepção e a absorção de novas tecnologias, a 

informação pode criar riqueza mais rápido e de maneira mais econômica que os 

ativos financeiros e outros tradicionais empregados nas organizações. 

 

Vista também como insumo decisório, a informação, segundo Dias & Belluzzo 

(2003), tem papel preponderante na cadeia de valores de uma organização, 

constituindo-se instrumento para diagnosticar a vantagem competitiva e encontrar 

maneiras para intensificá-la. A cadeia de valores é constituída pelas atividades que a 

organização efetua ao longo de seu processo de produção de bens ou serviços e 

pelo modo como essas atividades interagem. 

 

Estando em uma época de transição e incertezas, a informação, na visão das 

autoras, necessita de transformação em conhecimento explícito, com a oferta de 

produtos e serviços de informação eficazes e fidedignos, que serão tão ou mais 

valiosos quanto maior for a qualidade das informações por eles geradas e 

disseminadas. Para que isso aconteça, os serviços de informação devem responder 

com qualidade ao mercado, apresentando informações de real significado e valor 

para seus clientes/usuários, apoiando-se na otimização de recursos e ativos 

informacionais existentes e na melhor disseminação da informação gerada e 

disponível.  

 

Esses serviços, para Dias & Belluzzo (2003), concentram grande valor de mercado, 

porque organizam, sistematizam e apoiam a prática científica desenvolvida pelo 

macrossistema ao qual estão ligados, por meio de atividades de coleta de dados e 

informações, tratamento, recuperação e difusão de conhecimentos, interna e 

externamente. 
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3.1.7 Barreiras na comunicação da informação 

 

 

A transferência de tecnologia exige a comunicação de informação científica e 

tecnológica proeminente para a produção de bens e serviços na sociedade 

industrial. Diversos fatores que se colocam como barreiras à transmissão e à correta 

interpretação da mensagem pelo usuário final da informação, nesse processo 

comunicativo (FREIRE apud STAREC; GOMES; CHAVES, 2005), serão 

apresentados neste capítulo.  

 

A comunicação da informação coloca-se em processo de troca de mensagens que 

possuem valor econômico, político, social e cultural, representando a objetivação 

das ideias de racionalização e eficiência predominantes na visão de mundo da 

sociedade industrial. A efetiva comunicação das informações para usuários 

potenciais na sociedade representa oportunidades de incremento à produção de 

bens e serviços, formando novas possibilidades de expansão e competitividade para 

as organizações. Mas, segundo Freire (2005), representa um desafio para os 

profissionais da informação. 

 

A autora menciona que o sucesso do desempenho econômico tem sido 

caracterizado pela busca das melhores práticas, técnicas e dados específicos, pelas 

linhas de comunicação com fontes de conhecimento especificamente relevantes, 

pela manutenção das capacidades e práticas para avaliação de informações. Dessa 

forma, percebe-se que a informação e sua efetiva comunicação representam o 

recurso mais importante para a eficiência de qualquer indústria, processo de 

produção ou comércio. 

 

A comunicação nas organizações é um dos processos fundamentais da gerência e 

do comportamento das organizações. Para uma organização ser administrada de 

maneira eficiente e eficaz, três funções amplas e importantes no processo de gestão 

devem ser levadas em consideração: a produção e o controle, a inovação, a 

socialização e a manutenção. A comunicação dirigida à realização do trabalho e ao 

cumprimento de objetivos de produção da organização, tais como o controle de 

qualidade, trata-se da produção e controle. A inovação caracteriza-se por 
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mensagens sobre novas ideias e mudanças de procedimentos que auxiliam a firma a 

se adaptar e responder ao seu meio ambiente. A socialização e a manutenção é 

comunicação voltada para os meios de realização do trabalho e não o trabalho em 

si, e para o envolvimento pessoal, as relações interpessoais e a motivação das 

pessoas na empresa (BOWDITCH, 2004). 

 

Freire (2005) cita o papel de mediador que os profissionais da informação exercem, 

o qual se realiza através da interação com muitos outros canais pelos quais a 

informação pode ser transferida, mais precisamente com os contatos pessoais. 

 

Para a autora, parte do valor atribuído aos canais pessoais de comunicação e à 

interação de um usuário com fonte de informação relevante para a solução de um 

problema decorre da eficácia em superar, ou não, as barreiras que dificultam o 

processo de comunicação da informação. Com o objetivo de compreender as atuais 

e potenciais relações entre os numerosos mediadores e as barreiras na 

comunicação da informação, diversos profissionais têm desenvolvido modelos que 

abordam o processo de transferência da informação como processo de comunicação 

social. 

 

Bowditch (2004) cita as barreiras físicas que inibirão o envio e o recebimento de uma 

mensagem. Além disso, não se consegue prestar atenção a todas as comunicações, 

tende-se a considerar a comunicação como algo automático e avaliar com 

antecipação o que, muitas vezes, pode ocasionar o processo dos esforços da 

comunicação. Dentro desse contexto, cita que há diversas barreiras interpessoais e 

intrapessoais, fundamentais para a eficácia da comunicação. 

 

Segundo Freire (2005), a presença de mediadores humanos ou tecnológicos no 

processo de comunicação aumenta a possibilidade de ruídos ou barreiras na 

transmissão de uma informação, reduzindo a chance de o usuário receber uma 

mensagem completa. Assim, a autora sugere a abordagem do problema a partir da 

classificação das seguintes barreiras na comunicação da informação:  

 

o ideológicas em dois níveis: entre países com formas diferentes de ordem social e 

entre grupos sociais, em uma mesma sociedade, com ideologias diferentes; 
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o econômicas – fundamentado no fato de o conhecimento ter adquirido valor de 

propriedade privada para seu produtor e sua publicação e uso estarem ligados ao 

poder ou da negociação com o produtor; 

o legais – exibidas pelas restrições determinadas para o acesso e uso da 

informação, especialmente a informação tecnológica; 

o de tempo – em dois pontos de vista: o envelhecimento da informação, pois se 

torna obsoleta como bem cultural ou de produção, obrigando o usuário atentar-se 

à oferta de conhecimento, de modo a encontrar novos dados que complementem 

seu conjunto de informações e, segundo, pelo tempo gasto entre a produção da 

informação e sua disseminação; 

o de eficiência – de duas partes: pelo ponto de vista do agente que transfere a 

informação, podendo ser estabelecida na relação entre esforço para informar e 

emprego/resultado da informação; e do ponto de vista do usuário, na proporção 

dos esforços feitos para usar os serviços de informação (custos financeiros, 

tempo, estratégias de busca e outros esforços); 

o financeiras – a informação enquanto mercadoria tem um preço proporcional aos 

seus custos e à demanda do mercado; 

o terminológicas – no processo do conhecimento, nem sempre usuários e agentes 

de informação usam o mesmo código de linguagem no processo de recuperação 

do conhecimento; 

o de idioma – com a tradução, pode ser superada e compreendida pelo usuário; 

o de capacidade de leitura – aptidão do usuário de selecionar o material informativo 

importante para atender sua necessidade de informação, podendo ser vencida 

pelo treinamento; 

o de consciência e conhecimento da informação – atender à demanda apenas com 

informação experimentada ou dilatar suas fontes no limite da exaustividade; 

o de responsabilidade – o uso da informação resulta da atividade do usuário e de 

sua capacidade para fazer uso ativo do conhecimento técnico-científico no seu 

trabalho. 

 

Para a autora, pode existir um conjunto de barreiras em cada caso onde há uma 

necessidade de informação específica e deve ser feita alguma ação que implique 

sua comunicação direta ou indireta. Dessa forma, os mediadores na 

comunicação da informação devem procurar adequá-la às reais condições de 



 

 

61

 

compreensão do receptor a que se destina, sendo que se necessita tentar 

controlar os efeitos da ação comunicativa. 

 

 

3.1.8 Gestão da informação para tomada de decisão 

 

 

O ato de solucionar ou de tomar decisão exige competência para a solução de 

problemas, firmeza para determinar qual a melhor decisão a ser tomada, convicção 

no que decide e, por fim, a habilidade de implementar a ação resultante da decisão 

(OLIVEIRA, 2005).  

 

Dias & Belluzzo (2003) citam que a prática de novas condutas em gestão pode criar 

condições propícias para a criatividade dos processos/atividades e a melhor 

distribuição do poder, restringindo os controles burocráticos e agilizando a tomada 

de decisão. As questões que envolvem a tomada de decisão são atividades 

máximas de qualquer liderança, independente do cargo que ocupa na organização.  

 

É a ocasião na qual esse líder deve ilustrar toda a sua capacidade de conduzir os 

colaboradores e sua razão de ser na organização. Abrange muito mais do que um 

processo final de escolha, caracterizando-se como um complexo processo de 

reflexão, apuração e análise. 

 

Rosenberg e Ohayon (2006) citam que, por causa da importância crescente do 

processo decisório, do gerenciamento de processos e da aquisição e distribuição da 

informação na sociedade pós-industrial, a Gestão Estratégica da Informação 

desponta como uma estratégia refinada para o gerenciamento eficiente da 

informação e como uma solução aos problemas informacionais das organizações – 

conseguir a informação precisa, na hora exata, na forma/meio correto e remetê-la à 

pessoa certa. Essas informações podem referir às atividades organizacionais – 

presentes e/ou passadas – ou a fatores ambientais e podem ser gravadas em 

qualquer tipo de mídia, dentro ou fora da organização. A qualidade das decisões 

tomadas em uma organização pode ser afetada pela disponibilidade – para os 
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tomadores de decisões – de informações que sejam temporais, relevantes e 

qualitativamente suficientes para a resolução do(s) problema(s) proposto(s).  

 

Dessa maneira, na visão dos autores, as organizações devem estabelecer 

mecanismos necessários para a maximização da disponibilidade desse tipo de 

informações. 

 

Nesse sentido, Oliveira (2005) apresenta três fases da tomada de decisão: prévia da 

tomada de decisão, tomada de decisão e monitoração dos resultados.  

 

 

Fase 1 – prévia da tomada de decisão: consiste em três etapas: 

 

a) Entendimento do problema ou da oportunidade: constatação de algum problema 

ou oportunidade em determinada situação e realidade que requer algum resultado; 

 

b) Determinação do problema e prescrição do problema ou da oportunidade: tendo o 

problema sido notado e compreendido, determina-se e formula-se o problema ou a 

oportunidade; 

 

c) Criação de alternativas de ação: determinado e manifestado o problema ou 

oportunidade, reconhece possibilidades de ação. 

 

 

Fase 2 – tomada de decisão: consiste de duas etapas: 

 

a) Escolha da melhor possibilidade de ação: por meio de investigação, seleciona a 

ação que possua melhor correlação com os objetivos de solução do problema ou de 

utilidade da oportunidade; 

 

b) Estabelecimento da ação selecionada. 
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Fase 3 – monitoração dos resultados: consiste de uma etapa: 

a) Avaliação e verificação: por meio de mecanismos de ponderação e controle, 

determina-se a ação executada. 

 

Cada fase, segundo o autor citado, exige fluxo de informações, provenientes de 

fontes internas ou externas. Essa procura se justifica pela necessidade de recursos 

para o alcance da ação mais vantajosa. 

 

A aptidão de definir e de descrever o problema ou a oportunidade é a condição 

estratégica para a execução de debates e julgamentos com o propósito de 

selecionar o que é mais vantajoso à situação verificada (OLIVEIRA, 2005). 

 

Ter a consciência de múltiplas interferências nas questões com dados, informações 

e os conhecimentos no processo de tomada de decisões é, na visão de Angeloni 

(2003), o primeiro passo para amenizá-las. 

 

Por estarem dispersos, fragmentados e armazenados na cabeça dos indivíduos e 

por sofrerem interferências de seus modelos mentais, o processo de tomada de 

decisão demanda a disponibilidade de dados, informações e conhecimentos 

(ANGELONI, 2003). 

 

Na visão da autora, o trabalho em equipe e o processo de comunicação 

desempenham papéis de grande valor na resolução de dificuldades essenciais no 

processo de tomada de decisão. É por meio do trabalho em equipe que consegue-se 

o maior número de informações e perspectivas de análise distintas, avaliando-se a 

proposta mais convincente no confronto argumentativo dos demais. Pelo processo 

de comunicação, pode-se buscar o consenso que permitirá prever a adequação dos 

planos individuais de ação em função do convencimento e não da imposição ou 

manipulação. 

 

Angeloni (2003) sugere uma reflexão na melhoria da comunicação e no 

envolvimento das pessoas na tomada de decisão, como forma de alavancar a 

qualidade das decisões organizacionais. 
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Levando em consideração o entendimento de dado, informação e conhecimento e 

suas interrelações com os processos de comunicação e decisão, Angeloni (2003) 

apresenta, na FIG. 10, os elementos intervenientes na tomada de decisão: 

 

 
Figura 10 – Elementos intervenientes na tomada de decisão 
Fonte: Angeloni (2003, p. 21)  

 

Para que a organização disponha de dados, informações e conhecimento de 

qualidade e em tempo hábil para dar sustentação à tomada de decisão, as 

informações e os conhecimentos devem mover-se interna e externamente na 

organização por meio de um eficiente sistema de comunicação, envolvendo a 

instalação de uma adequada infraestrutura tecnológica (ANGELONI, 2003).  

 

Na visão da autora, profundas evoluções organizacionais são conduzidas pelas 

tecnologias da informação, que levam a novas formas de gestão e, por 

consequência, a novas formas organizacionais. As organizações precisam preparar-

se para suportar o crescente volume e rapidez de circulação de informações e 

conhecimentos, estabelecendo estruturas organizacionais e tecnológicas flexíveis, 

que permitam a circulação das informações e dos conhecimentos, com o objetivo de 

poder tomar decisões em tempo hábil e se adaptar às mudanças do meio ambiente 

em que estão inseridas. 
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3.2 Etapas do processo de gestão da informação 

 

 

Costa (2005) apresenta a definição de gestão da informação: conjunto estruturado 

de atividades que incluem o modo como as empresas definem, obtêm, distribuem e 

usam a informação. A partir do ponto de vista do autor, apresenta-se na FIG. 11, a 

distribuição das etapas do processo de Gestão da Informação e pode-se observar a 

existência de tendências similares para as etapas.  

 

 
Figura 11 – Etapas do processo de gestão da informação 
Fonte: Costa (2005, p. 30)  

 

Nesta pesquisa, será utilizado o modelo de Beal (2004), por apresentar as etapas de 

forma linear, propiciando agilidade no entendimento e identificação e por contribuir 

com mais uma etapa, o descarte, enriquecendo ainda mais a análise dos processos 

de Gestão da Informação. 
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O modelo de Beal (2004) possui sete etapas principais: identificação das 

necessidades e requisitos, obtenção, tratamento, armazenamento, distribuição, uso 

e descarte. A informação, segundo a autora, sendo estruturada ou não, em papel ou 

computadores, corre por um fluxo dentro das organizações, que será apresentado 

genericamente na FIG. 12. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12 – Representação do fluxo da informação nas organizações 
Fonte: Beal (2004, p. 29) 
 

O elemento acionador do processo apresentado pelo fluxo informacional é atividade 

de identificação de necessidades e requisitos de informação, 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 

à oferta de informações para o ambiente externo (BEAL, 2004). 
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Para Beal (2004), a qualidade da gestão da informação em uma organização é 

definida pelas atividades ligadas a cada uma das etapas do fluxo de informação. A 

autora apresenta algumas atividades mais proeminentes para o êxito da gestão do 

fluxo informacional em um ambiente corporativo, juntamente com as etapas do 

processo, que são listadas a seguir: 

 

Identificação das necessidades e requisitos: segundo Beal (2004), para que 

possam ser desenvolvidos produtos informacionais orientados especificamente para 

cada grupo e necessidade, é fundamental que as necessidades de informação dos 

grupos e indivíduos que integram a organização e de seus públicos externos sejam 

identificadas. O esforço de descoberta das exigências informacionais a serem 

atendidas é recompensado quando a informação se torna proveitosa e seus 

destinatários mais receptivos a aplicá-la na melhoria de produtos e processos 

(usuários internos) ou no fortalecimento dos vínculos e relacionamentos com a 

organização (usuários externos). Quanto às atividades relacionadas à identificação 

das necessidades e requisitos, a autora menciona que, como os ambientes interno e 

externo estão sempre sofrendo alteração, a avaliação das necessidades de 

informação deve ser vista como um processo a ser repetido periodicamente, a 

organização necessita de monitoramento para que mudanças casuais que afetem as 

necessidades de informação possam ser descobertas e dar proveniência a 

respostas oportunas e adequadas. Para Beal (2004), a observação das atividades 

gerenciais, a identificação dos documentos mais importantes para a gerência, o 

mapeamento da informação disponível, o mapeamento das necessidades de 

informação e administração dos requisitos de sistemas são atividades que estão 

relacionadas à identificação das necessidades e requisitos que podem contribuir 

com o processo. 

 

Obtenção: determinadas as necessidades de informação, a etapa seguinte é a de 

obtenção das informações que podem suprir essas necessidades. Atividades de 

criação, recepção ou captura de informação, oriundas de fonte externa ou interna, 

em qualquer mídia ou formato, são desenvolvidas na etapa de obtenção da 

informação. Em grande parte dos casos, o processo de obtenção da informação não 

é feito com exatidão, necessitando repetir-se continuamente para sustentar os 

processos organizacionais. No que diz respeito às atividades relacionadas a essa 
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etapa, Beal (2004) cita que as atividades da etapa de aquisição da informação 

ligadas à criação, recepção ou captura de dados e informações principiam com a 

identificação dos canais fornecedores e dos sistemas de coleta mais apropriados. 

Algumas especificações a serem realizadas na etapa de obtenção da informação 

são as seguintes: 

 

o definição de fontes de informação e critérios de aceitação; 

o formatos de dados e de informações coletadas; 

o convenções de nomes/identificações para a informação criada ou recebida; 

o critérios para a atribuição de status para uma informação que esteja sendo criada 

ou recebida; 

o Critérios usados para combinar ou separar registros informacionais em um ou 

mais elementos, para dar suporte a processos de conversão de dados. 

 

Tratamento: é habitual na visão de Beal (2004) a informação passar por processos 

de organização, formatação, estruturação, classificação, análise, síntese e 

apresentação, antes de estar em condições de ser aproveitada, com o intento de 

torná-la mais acessível e fácil de localizar pelos usuários. Quanto às atividades 

relacionadas ao tratamento da informação, a autora afirma que a informação deve 

ser organizada e preparada para a distribuição e o uso, após criada, recebida ou 

capturada. Destaca-se a adaptação da informação aos requisitos do usuário e sua 

classificação para facilitar a gestão e o acesso aos recursos informacionais como 

algumas das atividades necessárias nessa etapa. 

 

Distribuição: para Beal (2004), essa etapa admite levar a informação indispensável 

a quem necessita dela. A distribuição interna da informação será mais eficiente 

quanto melhor a rede de comunicação da organização, o que amplia a probabilidade 

de que essa venha a ser usada para fundamentar processos e decisões e 

aperfeiçoar o desempenho corporativo. Os processos de distribuição da informação 

para públicos externos (parceiros, fornecedores, clientes, acionistas, grupos de 

pressão, governo, entre outros) são preocupações que a organização precisa, além 

da informação distribuída internamente.  
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Aspectos relacionados à distribuição da informação: essa etapa permite levar a 

informação indispensável a quem precisa dela. O método de divulgação ou de busca 

pelo usuário é uma forma de distribuir a informação. A combinação de dois métodos 

é, normalmente, o melhor sistema de distribuição: fornecem-se determinados tipos 

de informação aos usuários e admite-se que os outros dados sejam acessados na 

medida de sua necessidade ou interesse. A gestão da distribuição da informação 

necessita contemplar decisões e processos referentes à divulgação de informações 

para terceiros (fornecedores, clientes, investidores, imprensa, entre outros), de forma 

a equacionar as necessidades de comunicação e de intercâmbio de informações 

com os públicos externos. É necessário que as organizações explorem todos os 

canais possíveis de distribuição da informação, dos intercâmbios mais estruturados 

e baseados em sistemas informatizados aos contatos pessoais regulares, para 

permanecer flexíveis e adaptáveis ao ambiente externo, numa busca ininterrupta de 

aperfeiçoamento de seus canais de comunicação (BEAL, 2004). 

 

Uso: embora seja a etapa mais importante de todo o processo de gestão da 

informação, o uso ainda é frequentemente ignorado pelas organizações. O que 

garante melhores resultados numa organização não é a existência da informação, 

mas sim o uso, dentro de seus objetivos básicos: conhecimento dos ambientes 

interno e externo da organização e atuação nesses ambientes. A respeito dos 

aspectos relacionados ao uso da informação, para Beal (2004), o uso retrata a etapa 

mais importante de todo o processo de gestão da informação, admitindo às pessoas 

melhor interação com o ambiente que as cerca, com base na informação adquirida.  

 

Davenport (1994) cita que as empresas deveriam ver quanta atenção recebe a 

informação por elas distribuída, por isso apresenta os quatro aspectos mais 

relevantes a serem considerados:  

 

o o meio empregado para se transmitir a informação (uma exposição audiovisual é 

muito mais atraente do que um conjunto de fatos impressos); 

o a apresentação de páginas impressas on-line; 

o o nível de participação ativa dos destinatários da informação;  

o o conteúdo. 
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Beal (2004) cita que a forma como os usuários lidam com a informação (buscam, 

usam, alteram, trocam, acumulam, ignoram) influencia profundamente a qualidade 

do fluxo informacional nas organizações. Há que se levar em conta a gestão do 

comportamento informacional, ou seja, estimulação de comportamentos benéficos, 

como o compartilhamento das informações úteis e o uso da informação proeminente 

disponível durante o processo decisório, e desencorajar atitudes indesejáveis, como 

a distribuição de memorandos e informes internos em excesso. Nesse sentido, a 

melhoria do comportamento dos indivíduos com relação à informação conduz a 

benefícios concretos, contribuindo para a eliminação das barreiras organizacionais 

para a troca de informações, proporcionando conhecimentos úteis para o processo 

de negócio e contribuindo para evitar ineficiência originada tanto pela sobrecarga 

quanto pela dificuldade de obtenção de informações preciosas que permanecem 

limitadas a feudos informacionais.  

 

Armazenamento: Beal (2004) cita que essa etapa se faz necessária para garantir a 

conservação dos dados e informações, admitindo seu uso e reuso dentro da 

organização. O resguardo das informações organizacionais requer uma série de 

atividades e cuidados visando conservar a integridade e a disponibilidade dos dados 

e informações existentes. À medida que aumenta a variedade de mídias usadas 

para se armazenar essas informações, a complexidade dessa conservação 

claramente eleva-se: base de dados informacionais, arquivos em meio magnético ou 

óptico, documentos em papel, entre outros. Sobre os aspectos relacionados ao 

armazenamento da informação, outro fator complexo para a etapa de 

armazenamento, além da diversidade de mídias em que são armazenadas as 

informações, é a ampliação da descentralização da guarda de informações nas 

organizações, que pode ser, por exemplo, por meio de estações de trabalho e de 

laptops não conectados em rede. É essencial o estabelecimento de uma estratégia 

de armazenamento de médio e longo prazos, para evitar prejuízos derivados da 

perda de informações críticas e do mau dimensionamento dos recursos de guarda 

de dados, estratégia essa voltada para a consolidação das informações oriundas 

dessas origens descentralizadas, para certificar a disponibilidade e a integridade dos 

dados e para a eficiência, eficácia e controle dos custos do processo de 

armazenamento (BEAL, 2004). 
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As cópias de reserva (backup), arquivo de documentos, tabela de temporalidade e 

destinação são alguns controles que devem ser levados em consideração para evitar 

perda de informações nas organizações (BEAL, 2004). 

 

Descarte: nessa etapa, Beal (2004) discorre que, quando a informação se torna 

arcaica ou perde a utilidade para a organização, deve ser objeto de processos de 

descarte que cumpram normas legais, políticas operacionais e exigências internas.  

 

Excluir dos depósitos de informação corporativos os dados e informações 

desnecessárias aperfeiçoa o processo de gestão da informação de várias formas: 

poupando recursos de armazenamento, ampliando a rapidez e eficiência na 

localização da informação necessária e aperfeiçoando a visibilidade dos recursos 

informacionais importantes, dentre outras. A autora apresenta, também, nessa 

etapa, os aspectos relacionados ao descarte da informação: essa etapa de descarte 

de documentos e mídias tem que ser realizada com observância de critérios rígidos 

de destruição segura, como exemplo, o uso de máquinas fragmentadoras para 

documentos em papel ou de softwares destinados a apagar com segurança arquivos 

de um microcomputador. Como forma de evitar constrangimentos e prejuízos à 

imagem e à credibilidade da organização, adotam-se procedimentos formais de 

descarte de equipamentos eletrônicos, contribuindo para que computadores e 

mídias sejam auditados e tenham seus dados apagados de forma segura, antes da 

transferência para os novos proprietários. 

 

 

3.2.1 Gestão da informação em processos de compra de instituições públicas 

 

 

A sociedade vem cobrando, nos últimos anos, maior clareza dos recursos utilizados 

e dos resultados de suas atividades. As atividades de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (CT&I) vêm sendo remodeladas na procura de uma maior competitividade 

do setor produtivo nacional. Um novo relacionamento institui-se entre o Estado e as 

Instituições Públicas de Pesquisa, de forma que estas não sejam consideradas como 

um encargo orçamentário, mas um investimento público do qual se cobram e se 

obtêm benefícios sociais (ROSENBERG; OHAYON, 2006). 
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Processos de gestão da informação em organizações públicas podem possuir 

aspectos inerentes com relação à esfera privada. Uma organização privada tem 

como prática iniciar processos informacionais fundamentada apenas nas 

necessidades do seu negócio. Em uma organização pública, os stakeholders podem 

ser todos os cidadãos (pessoas físicas) e, ainda, as pessoas jurídicas que funcionam 

no país. Diversos são os motivos de início de um processo informacional numa 

organização pública: melhorar a efetividade de sua missão; assegurar o acesso (ou 

a privacidade) de um cidadão ou empresa com relação a determinadas informações 

de interesse público; prestar contas à sociedade sobre os programas e serviços sob 

sua responsabilidade; tornar mais transparentes as ações e decisões do governo; 

preservar os registros sociais, econômicos e históricos do país; entre outros. Isso 

pode trazer diversidade e particularidades à gestão da informação, tanto com 

relação aos objetivos quanto à análise custo/benefício dos processos informacionais 

(MIRANDA; STREIT, 2007). 

 

Dessa forma, os autores mencionam que a gestão da informação numa organização 

pública deve ter como guias: a visão de futuro, a missão e os objetivos institucionais, 

expressos por leis e regulamentos aos quais a instituição deve obedecer. Prover 

informação de qualidade deve resultar em serviços que atendam as necessidades 

dos cidadãos, conquistem a confiança pública e a credibilidade, aumentem a 

produtividade e reduzam os custos da administração pública. 

 

É importante que o processo de gestão da informação das instituições públicas 

esteja alinhado com as necessidades de oferta e demanda de informações no 

segmento onde atua, tendo como referência os objetivos das políticas públicas, para 

que as interações entre os atores aconteçam com pouca assimetria de informação, 

de forma a manter o sistema sob equilíbrio (MIRANDA; STREIT, 2007). 

 

Uma política de gestão de informações, segundo os autores, deve considerar a 

complexidade do ambiente, proporcionar uma orientação sobre a maneira pela qual 

a informação deve ser criada, aplicada e mantida. Em organizações governamentais, 

ela tem como finalidade o cumprimento de mandados (leis e regulamentos), o 

suporte aos programas e serviços do governo, a execução de suas prioridades 

estratégicas e a habilidade do governo em satisfazer suas obrigações em matéria de 
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responsabilidades determinadas pela lei. A Gestão da Informação deve resguardar a 

informação pessoal, favorecer a tomada de decisão e formular políticas claras de 

prestação de informações e serviços, em programas de qualidade.  

 

As organizações burocráticas podem ser consideradas como similares a estruturas 

mecânicas e as organizações públicas são, normalmente, burocráticas. Isso indica 

que o processo de gestão da informação nas organizações públicas obedece, 

normalmente, a uma cadeia de decisão vertical e definida, dividida em funções, em 

que a redução da ambiguidade e da incerteza acontece de cima para baixo, 

provendo a base da cadeia de decisões com tarefas e responsabilidades claramente 

especificadas. O formato mais comum em organizações públicas costuma ser o 

tradicional organograma, que especifica uma estrutura mais ou menos “piramidal” 

(MIRANDA; STREIT, 2007, p.10). 

 

Com base nessa estrutura apresentada de gestão da informação nas organizações 

públicas, aplicou-se este estudo para verificação e análise do processo de 

planejamento na área de compras da Embrapa Transferência de Tecnologia. 

 

 

3.2.2 Contribuição do referencial teórico para a pesquisa de campo 

 

 

Neste trabalho, analisou-se a Gestão da Informação dentro do processo de compras 

que envolve a contratação de serviços e aquisição de produtos na Embrapa 

Transferência de Tecnologia. 

 

A pesquisa iniciou-se com base em Cohen (2002). No que diz respeito à busca do 

melhor posicionamento competitivo no mercado, utilizando a informação por parte 

das organizações, tem sido direcionado para seis estratégias genéricas: redução de 

custos, criação de valor, inovação, redução do risco, virtualização e diferenciação de 

produto. Com base nessa teoria, foram estudadas as estratégias de uso da 

informação na Embrapa Transferência de Tecnologia. 

 



 

 

74

 

Foi analisada a orientação para a informação com o desempenho dos negócios na 

Embrapa Transferência de Tecnologia, sob o ponto de vista de Marchand; Kettinger 

e Rollins apud Davenport, Marchand e Dickson (2004). Isso porque, segundo eles a 

ligação entre o desempenho nos negócios e a orientação para a informação pode 

contribuir com os gestores na compreensão sobre o posicionamento das suas 

empresas ou unidades de negócios. 

 

Outra importante contribuição para análise do Plano Anual de Trabalho da empresa 

foi a Arquitetura da Informação, proposta por Siqueira (2005), onde foi analisada a 

base da formação que alimenta o Plano Anual de Trabalho. 

 

Miranda e Streit (2007) colaboraram com a identificação do mapeamento de 

processos. A análise dos problemas informacionais e o gerenciamento das 

informações com base nos objetivos estratégicos foram baseados em Siqueira 

(2005), voltada para o setor de compras da empresa. A abordagem do problema foi 

realizada a partir da classificação das barreiras na comunicação da informação, na 

visão de Freire (2005). 

 

A utilização da Gestão Estratégica da Informação para tomada de decisões foi 

analisada sob a ótica de Rosenberg e Ohayon (2006). Os elementos intervenientes 

na tomada de decisão na área de compras da Embrapa Transferência de 

Tecnologia, baseado em Angeloni (2003). 

 

A análise das etapas do processo da Gestão da Informação apresentado por Beal 

(2004), contribuiu para identificar os processos de planejamento para aquisição de 

produtos e contratação de serviços em Unidades de Negócios da Embrapa 

Transferência de Tecnologia. 

 

Dessa forma, almejou-se o alcance dos objetivos geral e específicos. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

Pesquisa, segundo Gil (2009), é o procedimento racional e sistemático que objetiva 

proporcionar respostas aos problemas propostos. A necessidade de realizá-la se dá 

quando não se dispõe de informação suficiente para responder ao problema ou 

quando a informação se encontra desordenada, não podendo ser relacionada ao 

problema. É desenvolvida ao longo de um processo que envolve diversas fases, 

desde a formulação do problema até a apresentação dos resultados. 

 

Lakatos e Marconi (2006) citam que a ciência utiliza diversas técnicas para o alcance 

dos seus propósitos. Quaisquer que sejam os métodos ou técnicas empregados, 

toda pesquisa implica o levantamento de dados de diversas fontes.  

 

Além de serem úteis, por evitarem possíveis duplicações ou esforços 

desnecessários, podem sugerir problemas e hipóteses e orientar para outras fontes 

de coleta. Assim, na visão das autoras, a documentação indireta é a fase da 

pesquisa que tem como objetivo o recolhimento das informações prévias sobre o 

campo de interesse. O levantamento de dados, nessa fase, foi realizado de duas 

maneiras: pesquisa documental ou fontes primárias e pesquisa bibliográfica ou de 

fontes secundárias. 

 

Já a documentação direta constitui-se no levantamento de dados no próprio local 

onde os fenômenos ocorreram. Os dados foram obtidos por meio de pesquisa de 

campo.  

 

 

4.1 Abordagem e investigação 

 

 

Esta pesquisa científica classificou-se, quanto aos fins, como descritiva e, quanto 

aos meios, como pesquisa de campo e documental. A pesquisa descritiva expõe as 

características de uma determinada população (VERGARA, 2009). 
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Menezes e Silva (2000) completam que esse tipo de pesquisa visa descrever as 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis.  

 

Optou-se por pesquisa de campo, por se tratar de uma investigação empírica, junto 

aos gestores do processo de compras nos Escritórios de Negócios da Embrapa 

Transferência de Tecnologia, e documental, pois foram investigados os documentos 

da empresa (VERGARA, 2009).  

 

Quanto ao tipo de pesquisa, foi realizada uma análise quantitativa-descritiva, de 

acordo com o modelo de Lakatos e Marconi (2006). Esse modelo consiste em 

indagações de pesquisa empírica, que tem como finalidade fundamental o 

delineamento ou a análise das características de fatos ou fenômenos ou a 

separação de variáveis principais. 

 

A documentação indireta é a ciência que utiliza inúmeras técnicas na obtenção de 

seus propósitos e tem como objetivo o recolhimento das informações prévias sobre o 

campo de interesse (LAKATOS; MARCONI, 2006).  

 

Assim, nesta fase da pesquisa, documentação indireta, neste trabalho foram 

utilizadas a pesquisa documental ou fontes primárias e pesquisa bibliográfica ou de 

fontes secundárias.  

 

A principal característica da pesquisa documental é a fonte de coleta de dados, que 

limita-se a documentos, escritos ou não, compostos por fontes primárias, e podem 

ser construídas no momento em que acontece o fato ou posteriormente (LAKATOS; 

MARCONI, 2006). Nesta fase, foi apresentada a estrutura hierárquica da Embrapa 

Transferência de Tecnologia, sua missão e visão, entre outros.  

 

Primeiramente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema proposto antes 

das fases da pesquisa de campo. É o primeiro passo para conhecer em que estado 

se encontra o problema, quais trabalhos foram realizados a respeito e quais as 

opiniões predominantes sobre o assunto. O segundo passo é o estabelecimento de 
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um modelo teórico de referência, que serviu como amparo na determinação das 

variáveis e elaboração do plano geral da pesquisa (LAKATOS; MARCONI, 2006). 

 

A pesquisa bibliográfica ou de fontes secundárias compreende toda a bibliografia já 

tornada pública referente ao tema de estudo, como publicações avulsas, jornais, 

revistas, livros, pesquisas, teses, entre outros. O objetivo é colocar o pesquisador 

em contato direto com tudo o que foi escrito sobre determinado assunto (LAKATOS; 

MARCONI, 2006).  

 

Como foram diversos os tipos de fontes bibliográficas, dados variados foram 

fornecidos ao pesquisador e exigiram preparação e procedimentos diferentes. Nesta 

pesquisa, foram utilizadas as publicações, ou seja, livros, teses, publicações 

avulsas, pesquisas, entre outros (LAKATOS; MARCONI, 2006). 

 

 

4.2 Universo da pesquisa 

 

 

De acordo com Vergara (2009), o universo da pesquisa é o conjunto de elementos 

que possuem as mesmas características. Já a amostra é uma parte desse universo, 

escolhida segundo algum critério de representatividade. Neste trabalho, o universo 

objeto de estudo é composto por todos os Escritórios de Negócios da Embrapa 

Transferência de Tecnologia (quatorze) e duas Unidades de Produção de todo o 

país. Os escritórios e as Unidades de Produção têm como objetivo demonstrar e 

transferir conhecimentos e tecnologias produzidas pela empresa. As Unidades de 

Produção são ligadas aos escritórios tanto na parte técnica quanto na administrativa. 

 

A amostra é igual ao universo, ou seja, foi realizada uma pesquisa censitária. 

 

Com relação aos sujeitos da pesquisa, pessoas que forneceram os dados de que se 

necessitou para o estudo, responderam aos questionários os 13 gestores 

responsáveis pelo setor administrativo de cada Escritório e um gestor responsável 

por uma Unidade de Produção (a outra unidade de produção não respondeu). 
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4.3 Instrumento de coleta de dados 

 

 

Neste estudo, a coleta de dados envolveu o uso de questionários semipadronizados.  

 

Segundo Vergara (2009), esse instrumento de coleta de dados é usado em pesquisa 

feita no campo e por utilizar métodos quantitativos, tendo por objetivo a coleta 

sistemática de dados sobre populações.  

 

O questionário caracteriza-se por uma quantidade considerável de questões 

expostas ao respondente, por escrito. Foram utilizados questionários fechados, 

quando o respondente faz escolhas ou examina, diante de alternativas apresentadas 

(VERGARA, 2009). 

 

Na concepção de Lakatos e Marconi (2006), a técnica escolhida para esta pesquisa 

questionário, foi classificada em observação direta extensiva. 

 

O questionário, na visão das autoras, é um instrumento de coleta de dados formado 

por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem 

a presença do entrevistador. 

 

Os motivos de escolha desse instrumento foram (LAKATOS; MARCONI, 2006): 

 

o economia de tempo; 

o viagens e grande número de dados; 

o por atingir o maior número de pessoas concomitante; 

o por alcançar uma área geográfica ilimitada; 

o pela obtenção de respostas mais rápidas e precisas; 

o por fornecer liberdade nas respostas;  

o menor risco de distorção; 

o pela não influência do pesquisador; 

o por haver mais tempo, devido à resposta acontecer em hora mais favorável para 

o entrevistado; 

o pela uniformidade na avaliação, devido à impessoalidade do instrumento.  
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Alguns cuidados foram tomados para que as desvantagens fossem minimizadas, tais 

como: a apresentação do trabalho juntamente com o link para acesso ao 

questionário foram enviados por e-mail; em seguida foi feito um contato com os 

gerentes que responderam às questões. A gerente administrativa da Embrapa Sede 

também foi acionada, como forma de conscientização da importância da pesquisa 

para o andamento dos trabalho nos escritórios. Outra forma foi a construção do 

questionário, com linguagem simples e objetiva, buscando a redução da utilização 

de termos muito técnicos. Quanto à taxa de devolução dos questionários, foi 

determinado um prazo e, antes do término, foi feito contato com os responsáveis, 

informando-os da importância do cumprimento do prazo estabelecido para o 

atingimento dos objetivos desta dissertação. Outro fator levado em consideração diz 

respeito à homogeneidade do universo da pesquisa, que foi trabalhado abrangendo 

somente os profissionais envolvidos no setor administrativo.  

 

Quanto à classificação das perguntas, foi utilizado também o modelo de Lakatos e 

Marconi (2006): perguntas de múltipla escolha, com perguntas fechadas. Estas 

apresentam uma sequência de possíveis respostas, compreendendo várias facetas 

do mesmo assunto. As perguntas foram de intenção, na medida em que tentou-se 

averiguar o procedimento do indivíduo em determinadas circunstâncias.  

 

Os questionários foram aplicados nos 14 escritórios da Embrapa Transferência de 

Tecnologia em todo o país e em duas Unidades de Produção, objetivando contribuir 

para a melhoria, ou senão, proporcionar o desenvolvimento do processo de 

compras, agilizando as compras decisivas em muitos fluxos do escritório.  

 

Anteriormente ao envio dos questionários aos gestores, foi realizado um pré-teste 

com o Gerente do Escritório de Sete Lagoas para análise sobre a clareza das 

perguntas e algumas dúvidas foram esclarecidas, a exemplo das instruções de 

preenchimento das perguntas.  

 

Os questionários foram cadastrados no sistema ASSET (Academic Survey System & 

Evaluation Toll) e o link para acesso foi enviado via e-mail, para os gestores. O 

modelo encontra-se nos Apêndices A e B. A dificuldade encontrada foi o tempo para 
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resposta, devido ao reduzido tempo dos gerentes, por causa da grande quantidade 

de reuniões e viagens surgidas, grande parte, durante a pesquisa.  

 

 

4.4 Estratégia de análise e interpretação dos dados 

 

 

A análise foi obtida por meio do questionamento dos processos de compra, baseado 

nos conceitos dos autores. Todas as questões foram analisadas com essa 

perspectiva. Por isso, algumas questões tiveram um aspecto teórico, porque buscou-

se trazer os conceitos ao cotidiano do setor de compras dos escritórios. 

 

Os dados foram analisados por meio de gráficos. Segundo Lakatos e Marconi 

(2006), tratam-se de figuras que servem para representação dos dados e, se 

utilizados de forma inteligente, podem evidenciar aspectos visuais dos dados de 

forma transparente e de fácil compreensão.  

 

Apesar de serem atividades distintas, mas ligadas estreitamente, a análise e a 

interpretação envolveram duas operações, na visão de Lakatos e Marconi (2006): 

 

o análise ou explicação, que se subdividiu em três níveis: interpretação, explicação 

e especificação. Nessa fase de análise, o pesquisador detalhou os dados obtidos 

no trabalho estatístico, com o objetivo de conseguir respostas às suas 

investigações, e buscou estabelecer as relações essenciais entre os dados 

alcançados e as hipóteses formuladas, que foram evidenciadas ou contestadas, 

mediante a análise; 

o interpretação: nessa atividade, pretendeu-se dar maior importância às respostas. 

A interpretação traduziu ou mostrou a exposição do verdadeiro significado do 

material apresentado, em relação aos objetivos ofertados e ao tema. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Apresenta-se, neste capítulo, a análise dos dados da pesquisa de campo, ou seja, a 

comparação dos principais pontos do referencial teórico e a prática na empresa a 

respeito da análise dos processos de planejamento para contratação de serviços e 

aquisição de produtos. Para todas as questões, os respondentes tiveram a opção de 

marcar mais de uma resposta. Participaram dessa pesquisa os gerentes dos 13 

escritório e 01 Unidade de Produção: Campinas/SP, Campina Grande/PB, 

Canoinhas/SC, Capão do Leão/RS, Dourados/MS, Goiânia/GO, Imperatriz/MA, 

Londrina/PR, Passo Fundo/RS, Petrolina/PE, Ponta Grossa/PR, Sete Lagoas/MG, 

Uberlândia/MG e a Unidade de Produção de Rondonópolis/MT. 

 

 

5.1 Competitividade no mercado 

 

 

Para essa análise, os gerentes identificaram, através do questionário, as estratégias 

utilizadas pelos Escritórios de Negócios da Embrapa Transferência de Tecnologia.  

 

Segundo Cohen (2002), são seis as estratégias genéricas que as empresas utilizam 

para competir no mercado: redução de custos, criação de valor, inovação, redução 

do risco, virtualização e diferenciação de produto (GRAF. 1). 

 

Com 67,0% das respostas, a busca pela redução de custos foi respondida em 

grande parte pelos gerentes. A estratégia diferenciação de produto foi bastante 

significativa, com 40,0% das respostas. A criação de valor, a utilização da 

informação favorecida por novos tipos de produtos e serviços e virtualização foram 

as estratégias eleitas por 26,7% dos gerentes, número expressivo, juntamente com a 

redução do risco, que ficou com 20% das respostas.  

 

 



 

 

82

 

 

Gráfico 1 – Estratégias genéricas de competitividade 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Dessa forma, percebe-se que, na empresa, além de se utilizarem as estratégias para 

manter a competitividade no mercado, duas são destacadas com maior evidência: a 

redução de custos e diferenciação de produto. Isso sinaliza a preocupação com a 

questão orçamentária e a boa utilização com os gastos públicos e o compromisso da 

empresa em diferenciar seus produtos cada vez mais, contribuindo para o 

enriquecimento da agricultura nacional. 

 

 

5.2 Relacionando a orientação para a informação com o desempenho dos 

negócios 

 

 

Uma das questões perguntadas aos respondentes está ligada à classificação de 

Marchand, Kettinger e Rollins apud Davenport, Marchand e Dickson (2004), a 

respeito da ligação entre o desempenho nos negócios e a orientação para a 

informação. Segundo essa classificação, as empresas podem ser: cegas e confusas; 
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atrasadas na orientação para a informação; campeãs a perigo e campeãs 

autoconscientes.  

 

Os resultados obtidos foram: 53,3% dos gerentes responderam que a empresa se 

encontra atrasada na orientação para a informação. Segundo os autores, a ligação 

entre o desempenho nos negócios e a orientação para a informação pode contribuir 

com os gestores na compreensão sobre o posicionamento das suas empresas ou 

unidades de negócios. Dessa forma, o resultado obtido sinaliza que a empresa tem a 

percepção do que deve fazer a respeito da orientação para a informação, mas as 

mudanças na implementação não são obtidas de forma eficaz. 

 

As campeãs a perigo: aquelas que atingem o sucesso empresarial expressivo. São 

aquelas que não se preocupam o suficiente em aperfeiçoar a orientação para a 

informação. Futuramente poderão deslizar, caso não melhorem o seu 

posicionamento perante a informação. Nessa classificação, obtiveram 26,7% das 

respostas. 

 

Cerca de 20,0% dos gerentes escolheram as campeãs autoconscientes: onde a 

orientação para a informação está melhorada sistematicamente, a fim de alcançar 

desempenhos superiores; apesar disso, preocupam-se com a manutenção de sua 

liderança através da orientação para a informação.  

 

É muito importante salientar que não houve resposta para a classificação: cegas e 

confusas.  

 

As respostas poderão ser melhor visualizadas no GRAF. 2: 
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Gráfico 2 – Orientação para a informação com o desempenho dos negócios 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Pelo resultado, observa-se que a empresa ainda necessita de um trabalho voltado à 

orientação para a informação, já que classificou-se em grande parte das respostas 

como atrasada. Isso contribuirá para a ligação entre o desempenho nos negócios e 

a orientação, que andam opostas, na visão dos gerentes. O resultado poderá ser um 

melhor posicionamento das suas empresas ou unidades de negócios. 

 

 

5.3 Arquitetura da informação 

 

 

Para a análise da Arquitetura da Informação, considerou-se o Plano Anual de 

Trabalho – PAT como uma ferramenta da Arquitetura da Informação na empresa.  

 

Para isso, foi solicitada aos respondentes a identificação das formas utilizadas para 

seu preenchimento, levando em consideração o processo administrativo ou de 

compras. Para melhor compreensão, apresenta-se o GRAF. 3:  
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Gráfico 3 – Arquitetura da informação 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Como pode ser observado, no GRAF. 3, cerca de 73,3% dos gerentes responderam 

que o PAT do ano anterior é o modo pelo qual as necessidades de informação são 

identificadas e como são utilizadas para alcançar objetivos do negócio e da 

organização. O Plano de Produção de Sementes (PPS) foi citado por 66,7% dos 

gestores como sendo a ferramenta de arquitetura da informação. As despesas 

realizadas no ano anterior (SIGA ano anterior) e CAS (Cronograma de Aquisição de 

Sementes) corresponderam a 46,7% das respostas. E somente 13,3% escolheram 

outra ferramenta, mas não detalharam. 

 

Nesse sentido, percebe-se que existe uma necessidade de revisão com relação ao 

preenchimento do PAT, levando em consideração que trata-se da montagem da 

arquitetura da informação da empresa, onde as necessidades de informação são 

identificadas e como são utilizadas para o atingir os objetivos do negócio e da 

organização. Isso porque grande parte dos gerentes responderam que a ferramenta 

mais utilizada para completar o PAT atual é o arquivo do ano anterior. Não podendo 

desconsiderar o Plano de Produção de Sementes (PPS), outra ferramenta eleita por 

66,7% dos gerentes. 
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Observa-se que todas as formas sugeridas para a montagem da arquitetura da 

informação nos escritórios (PAT) foram identificadas pelos gestores. Cabe uma 

atenção especial dos gerentes na utilização mais completa dessas formas, já que 

todas elas são importantes para o planejamento estratégico do ano seguinte. 

 

 

5.4 Mapeamento dos processos 

 

 

O mapeamento de processos é o primeiro passo a ser dado para que a Gestão da 

Informação possa adquirir um mínimo de critério e visão de futuro. O objetivo 

pretendido com o mapeamento, os resultados que se quer obter, do ambiente a ser 

representado, e o tempo para realização do trabalho, dentre outros, determinarão a 

escolha da forma de representação (MIRANDA; STREIT, 2007). 

 

Com base nos conceitos dos autores, buscou-se identificar o mapeamento de 

processos de compras na empresa. Ao serem questionados sobre a existência, na 

Embrapa Transferência de Tecnologia, de um mapeamento dos processos voltado 

para o setor de compras, a pesquisa mostra que 69,2% dos gerentes disseram não 

existir esse mapeamento. Numa outra perspectiva, 30,8% já disseram conhecê-lo.  

 

Para melhor visualização desse questionamento, apresenta-se o GRAF. 4 representativo: 
 

 
Gráfico 4 – Mapeamento do processo 
Fonte: dados da pesquisa 
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As respostas sugerem a necessidade de melhor divulgação do mapeamento dos 

processos no setor de compras, já que apenas 30,8% dos gestores disseram 

conhecê-lo. Isso poderá contribuir para a compreensão das atividades e o 

cumprimento das metas estipuladas até mesmo no PAT.  

 

 

5.5 Conjunto de componentes causadores de falhas no processo de compras 

 

 

Sobre as falhas no processo de compras, 53,3% dos gerentes apontaram que elas 

podem ocorrer devido à avaliação das alternativas, ou seja: 

 

o fatores que podem influenciar na escolha da solução final; 

o o grau de conhecimento do problema entre as pessoas comprometidas na sua 

formulação; 

o os riscos envolvidos; 

o os objetivos reais que motivaram a sua decisão; 

o o histórico da empresa, do problema e das pessoas envolvidas nele; 

o as crenças dos envolvidos; 

o custos, planejamentos, prazos, entre outros. 

 

Os limitadores da abrangência do estudo ou restrição foram apontados por 40,0% 

dos gerentes. São originados por decisões gerenciais de delimitação do escopo do 

projeto e são classificados em: financeiros, tecnológicos, sociais, espaciais 

(SIQUEIRA, 2005). Nesse componente de um possível problema, podem-se 

enquadrar na Embrapa os projetos ou programas que precisam ser executados e 

necessita-se do conhecimento sobre a liberação de orçamentos, assim como o 

conhecimento sobre as regulamentações para a aquisição de produtos ou mesmo 

na contratação de serviços, uma vez que se trata de empresa pública que busca 

embasamento na Lei 8.666 que estabelece normas gerais sobre licitações e 

contratos administrativos. 
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Os outros dois conjuntos, axiomas e fatos relevantes à formulação do problema, 

foram respondidos por 20,0% dos entrevistados. 

 

A análise do problema foi escolhida por 13,3% e cerca de 6,7% marcaram que são 

as alternativas potenciais as falhas do processo de compras que podem ser 

causadas por algum problema. 

 

Por esse resultado, percebe-se que, dentre os conjuntos de componentes que 

definem um problema como uma possível falha para o processo de compras, a 

questão da avaliação das alternativas foi o item que mais influenciou na resolução 

do mesmo. Assim, observa-se a necessidade de uma revisão de todos os itens 

relacionados nesse conjunto, como forma de contribuir para a melhoria no processo 

de compras.  

 

 

5.6 Barreiras na comunicação da informação 

 

 

Relembrando Freire (2005), a presença de mediadores humanos ou tecnológicos no 

processo de comunicação aumenta a possibilidade de ruídos ou barreiras na 

transmissão de uma informação, reduzindo a chance de o usuário receber uma 

mensagem completa. O autor sugere a abordagem do problema a partir da 

classificação das barreiras na comunicação da informação: ideológicas em dois 

níveis; econômicas; legais; de tempo; de eficiência; e do ponto de vista do usuário; 

financeiras; terminológicas; de idioma; de capacidade de leitura; de consciência e 

conhecimento da informação; de responsabilidade.  

 

Para o autor, pode existir um conjunto de barreiras em cada caso onde há uma 

necessidade de informação específica e deve ser feita alguma ação que implique 

sua comunicação direta ou indireta.  

 

Foi identificado em 53,3% das respostas que existem as barreiras legais – aquelas 

exibidas pelas restrições determinadas para o acesso e uso da informação, 

especialmente a informação tecnológica. Como exemplo, estão as decisões 
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estratégicas tomadas e/ou definidas pela Administração superior da Unidade 

analisada ou da Embrapa Sede, que refletem diretamente nas atividades dos 

gerentes entrevistados, apesar de não terem participado do processo decisório. 

 

Grande parte dos gerentes, cerca de 40,0%, apontaram as barreiras de capacidade 

de leitura como fator contribuinte para os problemas de comunicação. Significa a 

aptidão do usuário de selecionar o material informativo, fator importante para atender 

a necessidade de informação. 

 

As barreiras de tempo podem ter dois pontos de vista: o envelhecimento da 

informação, pois se torna obsoleta como bem cultural ou de produção e o expressivo 

tempo que é gasto entre a produção da informação e sua disseminação; foram 

eleitas por 33,3% dos gerentes. Nesse mesmo percentual, ficaram as barreiras 

financeiras, em que a informação enquanto mercadoria tem um preço proporcional 

aos seus custos e à demanda do mercado. 

 

Com 26,7% das respostas, as barreiras de eficiência tiveram grande percentual de 

respostas. Podem ocorrer de duas partes: do ponto de vista do agente que transfere 

a informação, podendo ser estabelecida na relação entre esforço para informar e 

emprego/resultado da informação; e do ponto de vista do usuário, na proporção dos 

esforços feitos para usar os serviços de informação (custos financeiros, tempo, 

estratégias de busca e outros esforços); 

 

As barreiras de responsabilidade, com 20,0% das respostas, foram eleitas também 

de forma significante. Essas dizem respeito ao uso da informação que resulta da 

atividade do usuário e de sua capacidade para fazer uso ativo do conhecimento 

técnico-científico no seu trabalho. 

 

As barreiras econômicas foram escolhidas por 13,3%, estão fundamentadas no fato 

de o conhecimento adquirir valor de propriedade privada para seu produtor, e sua 

publicação e uso estar ligado ao poder ou da negociação com o produtor. 
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Respondidas por 6,7% dos gerentes como barreiras na comunicação da informação 

estão as barreiras terminológicas; de idioma; consciência e de conhecimento da 

informação.  

 

As barreiras ideológicas não foram levantadas como um problema de comunicação. 

 

Com as respostas, pode-se inferir que as barreiras legais, barreiras de capacidade 

de leitura, barreiras de tempo, barreiras financeiras e barreiras de eficiência, por 

terem um percentual de respostas com maior índice, precisam ser trabalhadas para 

melhoria do processo de comunicação da empresa e minimização dos problemas. 

 

 

5.7 Gestão Estratégica da Informação (GEI) 

 

 

Com relação à Gestão Estratégica, foi solicitado que os gestores apontassem os 

mecanismos utilizados no setor de compras pela Embrapa Transferência de 

Tecnologia que contribuem para a GEI.  

 

Como pode ser observado no GRAF. 5, grande parte dos gerentes, 46,7%, 

responderam que as informações completas sobre as demandas são passadas a 

todos os envolvidos no processo; 33,3% disseram que a estrutura física propicia a 

agilidade do envio das informações; cerca de 26,7% dos gerentes consideram que 

os meios de envio das informações são eficientes (mídia) e existe disponibilidade de 

sistemas informacionais que propiciem a comunicação, tornando a informação de 

fácil acesso aos usuários, e 6,7% escolheram outras opções, mas não citaram.  
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Gráfico 5 – Gestão estratégica da informação 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Rosenberg e Ohayon (2006) ressaltam que, por causa da importância crescente do 

processo decisório, do gerenciamento de processos e da aquisição e distribuição da 

informação na sociedade pós-industrial, a GEI desponta como uma estratégia 

refinada para o gerenciamento eficiente da informação e como uma solução aos 

problemas informacionais das organizações – conseguir a informação precisa, na 

hora exata, na forma/meio correto e remetê-la à pessoa certa. Os autores afirmam 

que as organizações devem estabelecer mecanismos necessários para a 

maximização da disponibilidade desse tipo de informações. 

 

Levando em consideração o conceito acima e o resultado alcançado na pesquisa, 

percebe-se que, na visão dos respondentes, os mecanismos utilizados atendem 

ao setor de compras e que a empresa apresenta uma GEI relativamente 

suficiente no setor, já que responderam que a empresa possui todos os itens 

pesquisados (GRAF. 5).  

 

Cabe lembrar neste momento os resultados obtidos nos questionamentos anteriores, 

como, por exemplo, a orientação para a informação com o desempenho dos 
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negócios. A pesquisa apresentou um percentual bastante significativo de 

respondentes (53,3%) que disseram que a empresa se encontra atrasada na 

orientação para a informação. Outro resultado que também deve ser levado em 

consideração diz respeito ao mapeamento do processos. A pesquisa mostrou que 

69,2% dos gerentes disseram não existir esse mapeamento. Devido às contradições 

apontadas, torna-se necessária uma análise dos mecanismos utilizados no setor de 

compras pela empresa, visando maior contribuição para a Gestão Estratégica da 

Informação na organização. 

 

 

5.8 Elementos intervenientes na tomada de decisão 

 

 

Levando em consideração o entendimento de dado, informação e conhecimento e 

suas interrelações com os processos de comunicação e decisão, Angeloni (2003) 

cita os elementos intervenientes na tomada de decisão: dados, informações, 

conhecimento, decisão, comunicação. Para que a organização disponha de dados, 

informações e conhecimento de qualidade e em tempo hábil para dar sustentação à 

tomada de decisão, as informações e os conhecimentos devem mover-se interna e 

externamente na organização, por meio de um eficiente sistema de comunicação, 

envolvendo a instalação de uma adequada infraestrutura tecnológica. No GRAF. 6, 

está relacionado como isso acontece no processo de compras da Embrapa 

Transferência de Tecnologia. 
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Gráfico 6 – Elementos intervenientes na tomada de decisão 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Pelo GRAF. 6 nota-se que a maioria dos gerentes, 66,7%, leva em consideração as 

formas de aquisição e contratação pela empresa pública. A apresentação das metas 

aos responsáveis pelo setor de compras foi respondida por 40,0% dos gerentes. Já 

a utilização de software para acesso e informação das demandas e reuniões que 

definem os projetos/metas a serem cumpridos fizeram parte de 20,0% das 

respostas. 

 

Percebe-se que existe conhecimento por parte dos gestores de como devem 

acontecer as aquisições e contratações dos processos, levando em consideração a 

legislação em uma empresa pública. Caberia uma validação por meio, por exemplo, 

de uma auditoria interna nos processos, para confirmar as ações ou propor 

melhorias nos escritórios. Uma preocupação é quanto à apresentação aos 

responsáveis pelo setor de compras, dos projetos e metas a serem cumpridas. 

Como são os gestores dos processos, cabe aos gerentes envolvê-los nos projetos 

para melhores aquisições e agilidade.  

 

Para alguns gestores (20,0%), há carência de softwares para acesso às informações 

das demandas, além de realização de reuniões estratégicas.  
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Cabe atenção nesses dois itens, já que os gerentes responderam que a 

empresa é uma organização que está atrasada na orientação para a informação 

(item 5.2). 

 

 

5.9 Níveis estratégicos do uso da informação 

 

 

Conforme exposto no referencial teórico, as organizações precisam manter e 

gerenciar informações de diversos tipos, para atingir seus objetivos estratégicos, e 

essas informações precisam ser classificadas de acordo com o público que as utiliza 

e o objetivo que esse público necessita alcançar. Alcançar um fim estratégico deve 

ser o objetivo principal para as informações, dando suporte à estratégia, gerando a 

informação relevante que favorecerá a decisão estratégica ou criará um produto de 

informação.  

 

As informações podem ser classificadas em função do nível organizacional, ou seja, 

trata-se do nível que a informação pretende atingir. Os níveis organizacionais, 

normalmente, necessitam de níveis de informações distintos. Assim, apresenta-se a 

classificação: informações estratégicas; informações táticas; informações 

operacionais (SIQUEIRA, 2005) 

 

Foi questionado quais dessas informações são mais utilizadas e em qual nível elas 

mais interferem ou influenciam no processo de compras. O resultado está no GRAF. 7. 
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Gráfico 7 – Classificação das informações em função do nível organizacional 
Fonte: dados da pesquisa 

 

De acordo com o GRAF. 7, 53,3% dos gestores responderam que, no setor de 

compras, as informações operacionais são as mais utilizadas e o nível que mais 

interfere ou influencia as decisões, ou seja, aquelas que auxiliam o pessoal de nível 

operacional na execução de suas atividades e possibilitam o planejamento das 

ações operacionais e suas decisões. As informações táticas são aquelas que 

auxiliam os gerentes de nível médio na tomada de decisão sobre situações nos 

ambientes interno e externo; também tiveram um resultado expressivo, foram 

respondidas por 40,0% dos gerentes. As informações estratégicas e nenhuma das 

alternativas estão presentes em 20,0% das respostas. 

 

Como as informações operacionais são as mais utilizadas, caberá, então, aos 

gestores a apresentação constante das metas aos responsáveis pelo setor de 

compras, já que essa questão foi respondida por grande parte dos gerentes. 

 

Outra observação diz respeito às informações táticas, estas também precisam ser de 

conhecimento dos responsáveis pelo setor de compras, já que grande parte das 

aquisições e contratações interferem nas decisões gerenciais. 
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5.10 Sete etapas principais do fluxo informacional 

 

 

Nessa etapa do trabalho, os conceitos de Beal (2004) são relembrados. A 

informação, sendo estruturada ou não, em papel ou computadores, corre por um 

fluxo dentro das organizações, por sete etapas principais: identificação das 

necessidades e requisitos, obtenção, tratamento, armazenamento, distribuição, uso 

e descarte. Os gerentes foram questionados sobre a identificação da utilização 

dessas etapas no processo de planejamento para aquisição de produtos e 

contratação de serviços na Embrapa Transferência de Tecnologia, conforme mostra 

o GRAF. 8: 

 

 

Gráfico 8 – As etapas no processo de planejamento e programação para aquisição de 
produtos e contratação de serviços na Embrapa Transferência de Tecnologia 

Fonte: dados da pesquisa 
 

O GRAF. 8 permite verificar que 53,3% dos gerentes responderam que a 

identificação das necessidades de informação e requisitos é a etapa principal do 

processo de planejamento e programação para aquisição de produtos e contratação 
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de serviços da empresa. Outra etapa que teve resposta significativa, o uso da 

informação, foi respondida por 46,7% dos respondentes. A distribuição ficou em 

26,7%. Já obtenção, tratamento e descarte concentraram-se em 20% das respostas. 

 

Em um processo importante que coleta informação de todas as áreas, como o setor 

de compras, percebe-se a necessidade de revisão das estratégias de comunicação 

da empresa e de melhoria na identificação da utilização das etapas no processo de 

planejamento e programação para aquisição de produtos e contratação de serviços, 

por serem complementares. 

 

Isso porque esse questionamento se opôs ao anterior sobre a classificação das 

informações em função do nível organizacional. Segundo Beal (2004), o elemento 

acionador do processo apresentado pelo fluxo informacional é atividade de 

identificação de necessidades e requisitos de informação, que pode estabelecer um 

ciclo contínuo de coleta, tratamento, distribuição/armazenamento e uso para 

alimentar os processos decisórios e/ou operacionais da organização. Assim, se 

existe essa percepção, as informações táticas e estratégicas também podem 

influenciar no processo decisório da empresa.  

 

 

5.11 Definição do processo de gestão da informação na Embrapa Transferência 

de Tecnologia e sugestões de melhoria sob o ponto de vista dos gerentes 

 

 

Siqueira (2005) afirma que a informação é vital para o negócio da organização; 

assim, mais importante se torna uma efetiva gestão sobre ela. As organizações 

precisam manter e gerenciar informações de diversos tipos, para atingir seus 

objetivos estratégicos. Baseado nesse conceito, foi solicitado que os gerentes 

descrevessem o processo de gestão da informação na Empresa, juntamente com as 

sugestões de melhoria. As respostas obtidas foram as seguintes: 

 

Processo em evolução permanente. 
 
A Empresa precisa investir em softwares que tratam do assunto, pois, até o 
momento, o uso da tecnologia ainda é muito tímido. 
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A gestão de informação não consegue atingir os objetivos, temos muitas 
falhas a corrigir, desde a criação dos programas até a sua finalização, 
acredito na necessidade de investir bem mais. 
 
As dificuldades interpostas em qualquer fase ou sistema de Gestão da 
Informação da Embrapa Transferência de Tecnologia não estão atreladas a 
pessoas, haja vista que estas são passíveis de mudança via reuniões ou 
treinamentos de curta, média ou longa duração. As dificuldades maiores são 
aquelas vinculadas ao imbróglio legal às quais a Embrapa, como empresa 
pública está submetida e, nesse campo, as sugestões por melhoria têm 
pouco eco. Por outro lado, a Embrapa Transferência de Tecnologia sempre 
primou por reunir seus gerentes para avaliar ações planejadas e executadas 
ou não e manter atualizadas todas as ações da Empresa, mantendo sempre 
canal aberto em todos os níveis gerenciais. 
 
Incipiente e carente de meios eficientes e rápidos para a organização da 
informação dentro da Empresa. 
 
Muito truncada, exigindo muito esforço para realizar. 
 
O processo de gestão da informação na Embrapa Transferência de 
Tecnologia ainda está sendo desenvolvido. Verificamos que, em algumas 
áreas, existe um maior desenvolvimento e em outras ainda estamos 
engatinhando. 
 
Precisa ser mais dinâmica tanto com o público interno e externo, e uma 
melhor interação com participação dos Escritório de Negócios da Embrapa 
Transferência de Tecnologia. 

 

Percebe-se, em grande parte das respostas, a carência do efetivo processo de 

gestão da informação na empresa, o que dificulta o andamento das atividades de 

compras e o atingimento dos seus objetivos estratégicos. Pode-se observar também 

uma contradição com o questionamento sobre gestão estratégica da informação. 
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6 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo central dessa dissertação foi identificar como ocorre a Gestão da 

Informação nos processos de planejamento para aquisição de produtos e 

contratação de serviços em Escritórios de Negócios da Embrapa Transferência de 

Tecnologia. Este objetivo foi atingido, uma vez que as várias formas de Gestão da 

Informação na Empresa foram identificadas e analisadas, na percepção dos 

gestores das unidades de todo o país, e comparadas com os modelos de diversos 

autores da área. 

 

Sobre as estratégias para uso da informação visando a competitividade, os gestores 

priorizaram a redução de custos e diferenciação de produto. Essas duas estratégias 

são significativas no contexto da competitividade organizacional, mas cabe uma 

análise das demais estratégias, já que a inovação, criação de valor, virtualização e 

redução do risco não foram reconhecidas com o mesmo grau das duas estratégias 

citadas e também pela reforma estrutural que a Embrapa Transferência de 

Tecnologia está sendo submetida. A Embrapa é uma empresa de renome 

internacional no que diz respeito às grandes inovações, mas o resultado encontrado 

na pesquisa não apontou essa característica em relação às estratégias analisadas. 

Nesse sentido, um estudo sobre as estratégias utilizadas para competitividade no 

mercado é um tema a ser analisado pela administração da unidade, buscando a 

clara definição das estratégias. 

 

Dentre os resultados alcançados, destaca-se a análise sobre a orientação para a 

informação com o desempenho dos negócios. A pesquisa aponta um atraso na 

orientação para a informação. Entretanto, na medida em que ocorrer a ligação entre 

o desempenho nos negócios e a orientação para a informação, os gestores poderão 

compreender o posicionamento das suas empresas ou unidades de negócios. 

Comparando com o resultado anterior, observa-se que a utilização de todas as 

estratégicas genéricas poderá contribuir para a melhoria do posicionamento 

estratégico e, consequentemente, da junção entre o desempenho nos negócios e a 

orientação para a informação.  
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Outro item que requer uma melhor análise por parte da Administração da empresa, é 

a arquitetura da informação. Assim se entende, por ter sido verificada uma 

tendência, pela maioria dos gerentes, em preencher o Plano Anual de Trabalho 

utilizando como referência o PAT do ano anterior.  Isso mostra um retrocesso do 

processo, pois, na medida em que utilizam informações antigas ou mesmo 

desatualizadas, contribuindo para o aumento de erros nos anos seguintes, prejudica 

a eficácia do novo planejamento e os novos resultados almejados. Cabe também 

atenção às demais formas (Cronograma de Aquisição de Sementes, Plano de 

Produção de Sementes, despesas realizadas no ano anterior, registradas no SIGA 

no ano anterior), pois darão melhor subsídio à montagem da arquitetura da 

informação na empresa.  

 

Levando em consideração os outros resultados obtidos, como a necessidade de 

melhoria na comunicação do mapeamento dos processos, o levantamento de falhas 

que podem acontecer no processo de compras e das barreiras na comunicação da 

informação, observa-se que existe uma incompatibilidade com as respostas a 

respeito da Gestão Estratégica da Informação. Isso porque, num momento, os 

entrevistados responderam haver gestão da informação na Empresa, enquanto, 

noutro momento, suas respostas negaram a existência de aspectos importantes na 

gestão citada. Como os resultados apontaram um desconhecimento sobre o 

mapeamento dos processos, falhas nos processos de compras e barreiras na 

comunicação, isso demonstra a inexistência ou desorganização na Gestão 

Estratégica da Informação. É, dessa forma, um fator a ser discutido e reestruturado 

na Empresa.  

 

A respeito dos elementos intervenientes na tomada de decisão, observou-se 

também um gap no processo de compras. Ter conhecimento de como devem 

acontecer as aquisições e contratações levando em consideração a legislação em 

uma empresa pública não deve ser um elemento único para o alcance do sucesso 

na tomada de decisão. Os demais elementos (dados, informações, comunicação e 

decisão) também precisam ser levados em consideração, pois, além de importantes, 

eles subsidiam todo o processo de compras, contribuindo para maximização do 

sucesso no processo decisório. Esses elementos precisam mover-se em um 

eficiente sistema de comunicação tanto interna quanto externamente na Empresa. 



 

 

101

 

Assim, devem fazer parte do cotidiano do setor administrativo: divulgação de 

reuniões com o objetivo de expor os projetos e metas a serem cumpridas pela 

Empresa, bem como a disponibilização de softwares que interliguem os principais 

atores dos processos. Dessa forma, o processo decisório ficará melhor subsidiado, 

diminuindo ou evitando erros, retrabalho  e proporcionando maior agilidade.   

 

As informações operacionais foram identificadas como as mais utilizadas, em função 

do nível organizacional ou do nível que a informação pretende atingir. Mas as 

demais informações (táticas e estratégicas) estão em algum momento presentes no 

processo de compras, lembrando que, no questionamento anterior, a apresentação 

aos responsáveis pelo setor de compras dos projetos e metas a serem cumpridos  

gestores atenção para apresentação dessas, já que podem tratar-se de informações 

táticas (aquisições de insumos para plantio de um material e contratação de mão-de-

obra para colheita dele). Assim como as táticas, as informações estratégicas podem, 

em algum momento, envolver o setor de compras e influenciar nas estratégias da 

empresa. Como ilustração, estão as aquisições de produtos ou contratações de 

serviços referentes aos projetos/ programas governamentais. 

 

Sobre as etapas principais do fluxo informacional, os resultados sinalizam uma 

necessidade de atenção para a estruturação dele, uma vez que trata-se de um 

movimento incessante; assim, a qualidade da gestão da informação será definida 

pela ligação entre essas etapas. Portanto, todas essas etapas, em qualquer nível 

organizacional, necessitam de tratamento similar para o sucesso na gestão do fluxo 

informacional. Como exemplo para análise do fluxo informacional na Embrapa 

Transferência de Tecnologia, há contratações e aquisições realizadas 

constantemente e percebe-se uma falha primária no fluxo informacional, já que não 

se vê a identificação de todas as etapas mencionadas pela literatura revisada. Para 

tais processos, sugere-se que sejam desenvolvidos conforme as etapas seguintes 

do fluxo informacional: 

  

o Identificação das necessidades e obtenção da informação: por meio de 

reuniões estratégicas são definidas metas a serem cumpridas; 

o tratamento: quando se organizam e preparam as informações para 

distribuição aos responsáveis pela execução, nessa etapa ocorre a definição 
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de como e quando as metas deverão ser executadas de acordo com a 

regulamentação de uma empresa pública; 

o armazenamento: acontecerá por meio de arquivos, documentos, cópias de 

todo o processo para futuras consultas e reuniões analíticas; 

o distribuição: é o envolvimento real dos envolvidos ou responsáveis pelos 

processos, é quando são apresentadas as estratégias ou metas de trabalhos 

ou projetos; 

o uso: essa etapa vai depender totalmente do repasse correto das demais.  

 

A Gestão da Informação ainda é um tema a ser melhor explorado na empresa. Isso 

porque percebem-se diversas lacunas a serem preenchidas no processo decisório 

de compras devido a essa carência. Demanda-se, assim, que a gestão da 

informação em questão seja definida, implementada e divulgada, exigindo 

reestruturação, principalmente quanto às suas estratégias, bem como 

conscientização e disseminação delas entre os funcionários da empresa. 

 

Contribuições e sugestões da pesquisa 

 

Para a autora da dissertação, esta pesquisa trouxe múltiplos aprendizados: que o 

conhecimento é ilimitado e as descobertas são consequências de constantes 

inquietações. 

 

No âmbito profissional, esta pesquisa teve uma grande contribuição para o 

entendimento das atividades administrativas, devido à exploração dos temas 

abordados. A expectativa é que as sugestões de melhorias para o setor estejam 

próximas da realidade dos envolvidos e possam ser aplicadas, já que a empresa 

passa por um momento de mudanças (norteamento das linhas de atuação para 

reestruturação das estratégias).  

 

Espera-se que este trabalho também contribua de forma proveitosa para a 

academia, uma vez que o assunto foi investigado com o intuito de acrescentar 

informações para os pesquisadores do assunto. O aprofundamento dos temas 

chaves por meio da aplicação de entrevista com os respondentes e também a 
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realização de estudo de caso de dois a três escritórios de negócios, são algumas 

das sugestões de futuras pesquisas acadêmicas sobre o tema proposto. 
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APÊNDICE A 

 

 

Prezado Senhor (a) 

 

Esta pesquisa é acadêmica e tem por objetivo verificar a percepção pessoal e 

individual a respeito dos processos voltados para o setor de compras da Embrapa 

Transferência de Tecnologia. A pesquisa é um requisito de conclusão de mestrado 

em administração da Fundação Cultural Pedro Leopoldo. Suas respostas servirão 

principalmente para análise e orientação para futuros trabalhos acadêmicos.  

 

O questionário foi elaborado pela mestranda Eneida Giane Inácio, da Fundação Dr. 

Pedro Leopoldo, sob orientação da Profa. Dra. Maria Celeste Reis Lobo de 

Vasconcelos.  

 

Tema: gestão da informação e decisão de compras – uma análise dos processos na 

Embrapa Transferência de Tecnologia 

 

Instruções: Responda, por favor, todas as questões abaixo, baseado nos processos 

desempenhados em seu dia a dia na Empresa. 

 

Sua identificação não é necessária. A devolução deste questionário deve ser 

realizada até o dia XX/XX/2010.  

 

Escritório de Negócios: ___________________________________________ 
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QUESTÕES 

Marcar as alternativas que melhor refletem o processo em que você está inserido: 

 

1. Para ser competitivo no mercado, é necessário o direcionamento por parte 
das organizações para seis estratégias genéricas: redução de custos, criação 
de valor, inovação, redução do risco, virtualização e diferenciação de produto.  

Identificar quais destas estratégias são utilizadas pela Embrapa Transferência 
de Tecnologia:  

( ) a busca pela redução de custos é a sugestão inicial do uso da 
Tecnologia da Informação. Isso pode ser alcançado pela reestruturação das 
funções organizacionais e introdução de sistemas transacionais eficazes, 
procurando a diminuição do tráfego de papel nos escritórios e a automação as 
atividades principais.  

( ) criação de valor – é quanto os consumidores estão dispostos a pagar a 
mais por um produto ou serviço e à medida que o valor criado transpõe os 
seus custos, o negócio torna-se lucrativo.  

( ) a utilização da informação favorece novos tipos de produtos e serviços, 
resultando em customização em massa e novos tipos de negócios. Outra 
forma de inovação é por meio da aprendizagem, necessidade que configura 
como uma maneira das empresas descobrirem o futuro.  

( ) a direção precisa ter um controle efetivo nas quatro fontes geradoras de 
risco: quanto às mudanças na T.I. – novo hardware, novo software e 
reconfiguração de sistemas; mudanças organizacionais – nova estrutura 
gerencial, novas diretrizes, fusão; mudança em processos – novos produtos, 
novo mercado, aquisições; mudança de pessoal – perda de executivos 
importantes, nova equipe, novo presidente. 

( ) um novo ambiente econômico tem sido proporcionado às organizações: 
a internet, tida como uma rede. A informação nesse ambiente torna-se um 
material vital para sobrevivência. Transformar matéria em bits ou virtualizar 
produtos e serviços é uma capacidade adquirida de algumas organizações 
nos últimos anos que por meio da T.I. procuram se diferenciar no mercado e 
transportar para o consumidor o poder de escolha.  

( ) como meio de alcançar a vantagem competitiva as organizações 
precisam utilizar também a estratégia de diferenciação de produto ou serviço 
por meio da informação.  

( ) caso nenhuma destas esteja dentro das estratégias da Embrapa, citá-la: 

 

2. Como classificar a Embrapa Transferência de Tecnologia no que diz respeito 
à orientação para a informação com o desempenho dos negócios na 
Embrapa: 

( ) cegas e confusas: as empresas que mostram baixo desempenho e não 
acham razões para melhoras expressivas em sua orientação para informação; 
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( ) atrasadas na orientação para a informação: são empresas que tem a 
percepção do que devem fazer a respeito à orientação para a informação, 
mas as mudanças na implementação não são obtidas de forma eficaz; 

( ) as campeãs a perigo: atingem o sucesso empresarial expressivo. São 
aquelas que não se preocupam o suficiente em aperfeiçoar a orientação para 
a informação. Futuramente poderão deslizar caso não melhorem o seu 
posicionamento perante à informação no futuro; 

( ) as campeãs autoconscientes: onde a orientação para informação está 
melhorada sistematicamente, a fim de alcançar desempenhos superiores, 
apesar disso preocupam-se com a manutenção de sua liderança através da 
orientação para a informação.  

 

3. A Arquitetura da Informação é o modo pelo qual as necessidades de 
informação são identificadas e como estas são utilizadas para alcançar 
objetivos do negócio e da organização.  

Considerando o Plano Anual de Trabalho – PAT uma ferramenta da 
Arquitetura da Informação, identifique as formas utilizadas para seu 
preenchimento, voltadas para o processo administrativo ou de compras: 

( ) PAT ano anterior 

( ) despesas realizadas no ano anterior (SIGA ano anterior) 

( ) Plano de Produção de Sementes (PPS) 

( ) CAS (Cronograma de Aquisição de Sementes) 

( ) outra ferramenta (citar:      ) 

 

4. Existe na Embrapa Transferência de Tecnologia um mapeamento dos 
processos voltado para o setor de compras?  

( ) Sim   Identifique-o:  

( ) Não 

 

5. Em qual desses conjuntos de componentes que definem um problema você 
incluiria como uma possível falha para o processo de compras? 

( ) axiomas: verdades consideradas indiscutíveis durante o processo de 
levantamento do problema e pesquisa das melhores soluções. Trata-se de 
informações e valores que auxiliarão como direcionadores e não como objeto 
da discussão, como exemplo: os valores da organização; 

( ) limitadores da abrangência do estudo: também denominado como 
restrição. Originadas por decisões gerenciais de delimitação do escopo do 
projeto. Classificam em: financeiras, tecnológicas, sociais, espaciais; 
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( ) fatos relevantes à formulação do problema: é a maneira em que o 
mundo se encontra que influenciam ou são influenciados pelo problema 
principal. Divide-se em problema, causa e conseqüência; 

( ) análise do problema: o problema deve ser analisado por pelo menos 
duas perspectivas: a tecnológica e a social; 

( ) alternativas potenciais: levando em consideração o componente anterior, 
apresenta-se neste estudo, duas alternativas potenciais, geradas em 
perspectivas distintas e que nada impede que um perspectiva gere mais de 
uma alternativa; 

( ) avaliação das alternativas: fatores que podem influenciar na escolha da 
solução final: o grau de conhecimento do problema entre as pessoas 
comprometidas na sua formulação, os riscos envolvidos, os objetivos reais 
que motivaram a sua decisão, o histórico da empresa, do problema e das 
pessoas envolvidas nele, as crenças dos envolvidos, custos, planejamentos, 
prazos entre outros. 

 

6. Apresenta-se a seguir a abordagem de um problema a partir da classificação 
das barreiras na comunicação da informação. Identifique-as nos processos de 
compras da Embrapa Transferência de Tecnologia: 

( ) ideológicas em dois níveis: entre países com formas diferentes de ordem 
social e entre grupos sociais em uma mesma sociedade com ideologias 
diferentes; 

( ) econômicas – fundamentado no fato de o conhecimento ter adquirido 
valor de propriedade privada para seu produtor, e sua publicação e uso estar 
ligado ao poder ou da negociação com o produtor; 

( ) legais – exibidas pelas restrições determinadas para o acesso e uso da 
informação, especialmente a informação tecnológica; 

( ) de tempo – em dois pontos de vista: o envelhecimento da informação, 
pois se torna obsoleta como bem cultural ou de produção; muito tempo é 
gasto entre a produção da informação e sua disseminação; 

( ) de eficiência – de duas partes: pelo ponto de vista do agente que 
transfere a informação, podendo ser estabelecida na relação entre esforço 
para informar e emprego/resultado da informação; e do ponto de vista do 
usuário, na proporção dos esforços feitos para usar os serviços de informação 
(custos financeiros, tempo, estratégias de busca e outros esforços); 

( ) financeiras – a informação enquanto mercadoria tem um preço 
proporcional aos seus custos e à demanda do mercado; 

( ) terminológicas – no processo do conhecimento, nem sempre usuários e 
agentes de informação usam o mesmo código de linguagem no processo de 
recuperação do conhecimento; 

( ) de idioma – com a tradução, pode ser superada e compreendida pelo 
usuário; 
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( ) de capacidade de leitura – aptidão do usuário de selecionar o material 
informativo importante para atender sua necessidade de informação, podendo 
ser vencida pelo treinamento; 

( ) de consciência e conhecimento da informação – atender à demanda 
apenas com informação experimentada ou dilatar suas fontes no limite da 
exaustividade; 

( ) de responsabilidade – o uso da informação resulta da atividade do 
usuário e de sua capacidade para fazer uso ativo do conhecimento técnico-
científico no seu trabalho. 

 

7. A Gestão Estratégica da Informação – estratégia refinada para o 
gerenciamento eficiente da informação e como uma solução aos problemas 
informacionais das organizações. A qualidade das decisões pode ser afetada 
pela disponibilidade de informações que sejam temporais, relevantes e 
qualitativamente suficientes para a resolução do(s) problema(s) proposto(s). 
As organizações devem estabelecer mecanismos necessários para a 
maximização da disponibilidade desse tipo de informações.  

Apontar quais os mecanismos utilizados no setor de compras pela Embrapa 
Transferência de Tecnologia: 

( ) informações completas sobre as demandas são passadas à todos os 
envolvidos do processo 

( ) a estrutura física propicia a agilidade do envio das informações 

( ) os meios de envio das informações são eficientes (mídia) 

( ) existe disponibilidade de sistemas informacionais que propiciem a 
comunicação, tornando a informação de fácil acesso aos usuários 

( ) outros: citá-los (       ) 

 

8. Os elementos intervenientes na tomada de decisão são: dados, informações, 
conhecimento, decisão, comunicação. 

Para que a organização disponha de dados, informações e conhecimento de 
qualidade e em tempo hábil para dar sustentação à tomada de decisão, as 
informações e os conhecimentos devem mover-se interna e externamente na 
organização por meio de um eficiente sistema de comunicação, envolvendo a 
instalação de uma adequada infra-estrutura tecnológica. 

Relacionar como isso acontece no processo de compras da Embrapa SNT:  

( ) reuniões que definem os projetos/ metas a serem cumpridas 

( ) utilização de software para acesso e informação das demandas 

( )apresentação das metas aos responsáveis pelo setor de compras 

( ) levar em consideração as formas de aquisição e contratação pela 
empresa pública 
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9. As organizações precisam manter e gerenciar informações de diversos tipos 
para atingir seus objetivos estratégicos e essas informações precisam ser 
classificadas de acordo com o público que a utiliza e o objetivo que esse 
público necessita alcançar. As informações podem ser classificadas em 
função do nível organizacional, ou seja o nível que a informação pretende 
atingir. E esses níveis classificam-se em: Informações Estratégicas, Táticas e 
Operacionais. 

No processo de compras, quais dessas informações são mais utilizadas e em 
qual nível ela mais interfere ou influencia?  

( ) Informações Estratégicas: aquelas que “podem exercer influência sobre 
a estratégia da empresa, tanto internamente quanto na relação da 
organização com seu meio”. Ajudam a alta gerência na tomada de decisão e 
no monitoramento dos planos e dos indicadores estratégicos. Necessita ser 
importante para o planejamento estratégico e estar disponível a tempo ou em 
tempo real. 

( ) Informações Táticas: auxiliam os gerentes de nível médio na tomada de 
decisão sobre situações nos ambientes interno e externo. Contribuem para 
controlar e avaliar seus projetos, processos e planejamento das ações sob 
sua responsabilidade. 

( ) Informações Operacionais: auxiliam o pessoal de nível operacional na 
execução de suas atividades e possibilitam o planejamento das ações 
operacionais e suas decisões. 

 

10. A informação, corre por um fluxo dentro das organizações, por sete etapas 
principais: identificação das necessidades e requisitos, obtenção, tratamento, 
armazenamento, distribuição, uso e descarte. De que forma você identifica a 
utilização de todas essas etapas no processo de planejamento e 
programação para aquisição de produtos e contratação de serviços na 
Embrapa Transferência de Tecnologia?  

( ) identificação das necessidades de informação e requisitos – por meio de 
reuniões gerenciais e identificação dos documentos mais importantes para a 
gerência, o mapeamento da informação disponível, o mapeamento das 
necessidades de informação e administração dos requisitos de sistemas; 

( ) obtenção – atividades de criação, recepção ou captura de informação, 
provenientes de fonte externa ou interna, em qualquer mídia ou formato, são 
desenvolvidas nesta etapa; 

( ) tratamento – a informação deve ser organizada e preparada para a 
distribuição e o uso, após criada, recebida ou capturada. Destaca-se a 
adaptação da informação aos requisitos do usuário e sua classificação para 
facilitar a gestão e o acesso aos recursos informacionais;  

( ) armazenamento – garantir a conservação dos dados e informações, 
admitindo seu uso e reuso dentro da organização. As cópias de reserva 
(backup), arquivo de documentos, tabela de temporalidade e destinação são 
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alguns controles que devem ser levados em consideração para evitar perda 
de informações nas organizações; 

( ) distribuição – essa etapa admite levar a informação indispensável a 
quem necessita dela. A distribuição interna da informação será mais eficiente, 
quanto melhor a rede de comunicação da organização, o que amplia a 
probabilidade de que esta venha a ser usada para fundamentar processos e 
decisões e aperfeiçoar o desempenho corporativo; 

( ) uso – retrata a etapa mais importante de todo o processo de gestão da 
informação, admitindo às pessoas melhor interação com o ambiente que as 
cerca com base na informação adquirida; 

( ) descarte – excluir dos depósitos de informação corporativos os dados e 
informações desnecessárias aperfeiçoa o processo de gestão da informação 
de várias formas: poupando recursos de armazenamento, ampliando a 
rapidez e eficiência na localização da informação necessária e aperfeiçoando 
a visibilidade dos recursos informacionais importantes. Alguns aspectos 
relacionados ao descarte da informação: documentos e mídias tem que ser 
realizada com observância de critérios rígidos de destruição segura, como: o 
uso de máquinas fragmentadoras para documentos em papel, ou de 
softwares destinados a apagar com segurança arquivos de um 
microcomputador.  

 

11. Escrever com suas palavras o que acha do processo de gestão da 
informação na Embrapa Transferência de Tecnologia e sugestões de melhoria  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  
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APÊNDICE B 
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