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APRESENTAÇÃO 
 
A Linha de Pesquisa “Gestão, Mediação e Uso da Informação” tem desenvolvido atividades 
relacionadas ao ensino de pós-graduação e graduação, à pesquisa, à orientação em nível 
de doutorado e mestrado, à orientação em nível de iniciação científica, bem como à 
extensão. Discute de forma consistente o escopo temático ao qual se propõe no âmbito do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI). Integra-se à área de 
concentração “Informação, Tecnologia e Conhecimento", constituindo-se em um recorte 
temático importante para a área de concentração, visto que estuda os objetos e fenômenos 
relacionados à gestão, mediação e uso da informação e conhecimento. 
 
O objeto de pesquisa refere-se ao processo de análise e desenvolvimento de estruturas e 
modelos de gestão, mediação, apropriação e uso da informação em ambientes 
informacionais de diferentes contextos, enquanto instrumentos fundamentais para a 
geração, mediação e uso e da informação como elementos inseridos no escopo da Ciência 
da Informação. 
 
Os objetivos da Linha estão voltados, de forma mais ampla, ao desenvolvimento de estudos 
teóricos e metodológicos de processos que envolvam a gestão, a mediação, a apropriação e 
o uso da informação em distintos ambientes. Especificamente objetiva analisar esses 
processos para a melhoria dos fluxos informacionais, das condições culturais em relação à 
apropriação e ao uso e ao compartilhamento da informação e do conhecimento, do 
comportamento informacional de diferentes públicos, da competência em informação dos 
indivíduos e dos processos de mediação e apropriação da informação, de forma que 
garantam o estabelecimento de políticas, a gestão da informação e do conhecimento, a 
gestão de recursos informacionais e o uso da informação. 
 
O núcleo de interesse volta-se aos estudos teóricos e metodológicos de temáticas 
relacionadas à: cultura, comportamento e competência em informação; fluxos, processos, 
usos e usuários da informação; processos de mediação da informação; gestão da 
informação, gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional; inteligência 
empresarial, prospecção e monitoramento informacional; redes sociais; políticas e práticas 
de informação e leitura. 
 
Destacam-se algumas temáticas desenvolvidas no âmbito da Linha de Pesquisa: 
 Aspectos epistemológicos da gestão, mediação e uso da informação e do conhecimento 

(marcos teóricos, bases conceituais e relações interdisciplinares); 
 Modelos e estruturas de gestão, mediação e uso da informação (gestão da informação, 

gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional, inteligência empresarial, redes 
sociais); 

 Processos e fluxos de gestão, mediação e uso da informação (cultura, comportamento e 
competência em informação; mediação da informação); 

 Políticas e práticas de gestão, mediação e uso de informação e leitura. 
 Instrumentos de gestão, mediação e uso da informação (prospecção e monitoramento 

informacional); 
 Ambientes de gestão, mediação e uso da informação (arquivos, bibliotecas, museus, 

empresas etc.). 
 
As principais interfaces se dão nos campos da: Comunicação, Ciências Cognitivas, 
Administração, Sociologia, Linguística e Educação. 
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Resumo 

O objetivo da pesquisa é a criação de índice 
de desenvolvimento para as bibliotecas 
universitárias (IDBU), a partir da construção do 
conhecimento da temática. A pesquisa é do 
tipo descritiva-exploratória, de natureza quali-
quantitativa e para a coleta e tratamento dos 
dados propõe-se a utilização de ferramentas 
computacionais e o Modelo Interpretativo de 
Análise (MIA). A necessidade da ciência no 
estabelecimento de parâmetros, a partir de 
indicadores confiáveis tem realizado 
contribuições significativas nas questões mais 
diversificadas da vida, da natureza e do 
universo, nas suas diversas manifestações.  

Palavras-Chave: Indicadores; Bibliotecas 
Universitárias; Gestão do Conhecimento. 

 

Abstract 

The research objective is the creation of index 
development for university libraries (IDUL), 
from the construction of knowledge the 
thematic. The research is a kind of descriptive-
exploratory, the nature of qualitative-
quantitative and the collect and processing of 
data it is proposed the use of computational 
tools and the Model Interpretive Analysis (MIA). 
The necessity of science in establishing 
parameters, from reliable indicators has made 
significant contributions on the most diversified 
life, nature and the universe, in its various 
demonstrations. 

Keywords: Indicators; Academic Libraries; 
Knowledge Management. 

 

1. Introdução 

As transformações do mundo 
contemporâneo levaram as organizações 
a repensarem suas formas de 
organização e seus modelos de gestão. O 
dinamismo e a volatilidade do mercado, 
assim como o reconhecimento da 
importância da gestão do conhecimento, 
transformaram o cenário organizacional, 
impondo novos ritmos, níveis de 
flexibilidade, capacidade de adaptação às 
organizações da sociedade moderna, 
novos parâmetros para o processo de 
medição e avaliação. 

A avaliação, dentro de um determinado 
ramo do conhecimento, permite dignificar 
o saber quando métodos confiáveis e 
sistemáticos são utilizados para mostrar à 
sociedade, como tal saber vem se 
desenvolvendo e de que forma tem 

contribuído para resolver os problemas 
que se apresentam dentro de sua área de 
abrangência. 

Numa avaliação institucional podem ser 
observadas questões múltiplas como de 
estrutura, de organização, funcionamento, 
expectativas, mas, sobretudo, a 
construção do conhecimento. Para que 
tais questões possam ser monitoradas e 
avaliadas e para que os dados se tornem 
úteis, como informação a uma pessoa 
encarregada do processo decisório, é 
preciso que sejam apresentados de tal 
forma que essa pessoa possa relacioná-
los e atuar sobre eles.  

Choo (2003), em sua obra evidencia que: 

O conhecimento organizacional é 
uma propriedade coletiva da rede 
de processos de uso da 
informação, por meio dos quais 
os membros da organização 
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criam significados comuns, 
descobrem novos conhecimentos 
e se comprometem com certos 
cursos de ação. O conhecimento 
organizacional emerge quando os 
três processos de uso da 
informação – criação de 
significado, construção do 
conhecimento e tomada de 
decisões – se integram num ciclo 
contínuo de interpretação, 
aprendizado e ação (CHOO, 
2003, p.420). 

Nesse sentido, as bibliotecas, como 
organização que são, e independentes de 
apresentar uma estrutura organizacional 
pequena ou grande, apresentam carência 
na formulação dos seus sistemas de 
informação de gestão, ou seja, na 
mineração dos dados, sistematização, 
agrupamento (clustering) e modelagem 
dos dados, na interação destes dados 
visando geração de conhecimento, no 
estabelecimento de processos de 
melhoria, em ferramentas tecnológicas 
apropriadas que trabalhem os dados 
obtidos para controle, monitoramento, 
rastreabilidade, correção de percurso e 
outras tomadas de decisão. 

A partir do contexto apresentado e ao 
estabelecer uma analogia ao pensamento 
de Otlet que refletia sobre “[...] como 
medir a ação do livro e do documento 
sobre o homem e a sociedade?” (OTLET 
apud FONSECA, 1986, p.24), o projeto de 
pesquisa tem como hipótese: os modelos 
existentes de avaliação de bibliotecas 
universitárias brasileiras tendem medir 
fatos e produtividade, não estabelecendo 
parâmetros referenciais que possam 
indicar seu desenvolvimento nos aspectos 
ambientais, econômicos, sociais, éticos e 
culturais. 

O objetivo geral da pesquisa é a criação 
de índice de desenvolvimento para as 
bibliotecas universitárias (IDBU), a partir 
da construção do conhecimento da 
temática. 

 

2. Referencial Teórico 

Ao adentrarmos no universo chamado de 
indicadores, temos que situá-los em suas 
diversas nuances de compreensão e uso, 
sua composição, assim como sua 
inferência nos processos de tomadas de 
decisão, seja ela de caráter individual ou 
coletivo/social. 

A palavra origina-se do latim ‘indicare’, 
cujo significado refere-se ao que indica ou 
que dá indicações. Indicadores 
representam marcos referenciais, padrões 
de medida, estabelecidos ou 
convencionados após estudos, na sua 
grande maioria científica, a partir de 
fenômenos observáveis na natureza, na 
sociedade, nos processos mediados pelo 
homem, sejam eles de ordem econômica, 
ambiental ou cultural. 

Indicadores também são relacionados à 
obtenção de modelos, podendo se 
entender por modelo “[...] procedimento de 
qualquer natureza (prático, matemático, 
gráfico, verbal...) capaz de, em todos os 
aspectos relevantes, reproduzir uma 
relação de antecedentes (causas) e 
consequentes (efeitos) de forma idêntica 
como essa relação ocorre no universo em 
que nos inserimos” (TRZESNIAK, 1998). 

No que concerne ao aspecto do 
planejamento e uso, o indicador assume 
papel de importância nas questões 
avaliatórias. 

A necessidade da ciência no 
estabelecimento de parâmetros, a partir 
de indicadores confiáveis tem realizado 
contribuições significativas nas questões 
mais diversificadas da vida, da natureza e 
do universo, nas suas diversas 
manifestações.  

No campo da Ciência e da Tecnologia 
(C&T), os indicadores, inicialmente, 
limitavam-se ao dimensionamento dos 
recursos financeiros e humanos investidos 
em C&T – os chamados ‘indicadores de 
insumo’. Em seguida, foram criados os 
‘indicadores de resultados’, contendo o 
registro da produção científica, a produção 
de patentes e a transferência de 
tecnologia entre países.  
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Recentemente, houve a preocupação em 
se mensurar os indicadores de impacto, 
aqueles que procuram avaliar “[...] como 
determinado resultado científico ou 
tecnológico afetam as várias dimensões 
das condições de existência dos 
indivíduos, seja no próprio campo 
científico e tecnológico, seja na dimensão 
econômica, seja na dimensão social 
(BRASIL, 2004)”. 

Ramos e Bräscher (2009) salientam que a 
pesquisa científica e tecnológica adquire 
cada vez mais importância e impacto 
perante a sociedade ao mesmo tempo em 
que se verifica a existência de grandes 
lacunas no conjunto de indicadores de 
C&T brasileiros. 

A preocupação com os indicadores de 
impacto acompanha a tendência em se 
buscar o melhor conhecimento entre a 
relação das atividades de C&T e as 
atividades inovativas no Brasil, onde a 
soma de investimentos e a aplicação dos 
conhecimentos gerados possam promover 
reais impactos na economia e no bem-
estar social. 

Essa temática é abordada por Velho 
(2001), quando levanta questões relativas 
ao estabelecimento de um sistema de 
indicadores de C&T “[...] útil e relevante 
para a tomada de decisão” e chama 
atenção para a importância do uso do 
conhecimento científico na produção, com 
a finalidade de propiciar melhoria da 
qualidade de vida da sociedade. Em sua 
opinião, os indicadores tradicionais 
passaram a ser questionados. De acordo 
com a autora, a inovação tem uma 
dimensão local e contingente. 

Nesse contexto, em que os indicadores, 
marcos referenciais, são estabelecidos, 
portanto convencionados, a análise da 
construção inferencial destes deve ser 
objeto de reflexão e entendimento de sua 
natureza. 

Inferência científica é 
essencialmente a utilização de 
dados observados no passado 
para prever dados futuros ainda 

não observados. O problema 
fundamental da inferência 
estatística é poder, a partir de um 
conjunto X de observações, 
expressar opinião sobre um outro 
conjunto Y, ainda não observado 
(LINDLEY, 1990). 

3. Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa é do tipo descritiva-
exploratória, de natureza quali-quantitativa 
e para a coleta e tratamento dos dados 
propõe-se a utilização de ferramentas 
computacionais, software gratuito: IHMC 
CmapTools (software desenvolvido pelo 
Institute for Human Machine Cognition), 
WEKA (pacote desenvolvido pela 
Universidade de Waikato) e o Modelo 
Interpretativo de Análise (MIA). 

4. Resultados Parciais 

A partir de uma pesquisa bibliográfica, em 
que foram delimitados termos de buscas 
nas línguas português e inglês, no período 
de 12 anos, de 2000 a 2012, utilizando-se 
como ferramenta de busca o software 
Summon, que proporciona busca 
integrada em escala, com cobertura de 
conteúdos nas diversas bases de dados 
disponíveis, obtiveram-se os seguintes 
resultados: 

Ensaio 1: estratificação da pesquisa por 
tipo de conteúdo e língua, conforme 
demonstrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Estratificação de conteúdo/língua 

Tipo de Conteúdo 
Quantidade 
Registros 

Recuperados 

Artigo de Periódico 71 

Livro/Livro Eletrônico 36 

Dissertação  13 

Artigo de Jornal 6 

TOTAL 126 

Língua 

Espanhol  75 

Português  32 

Inglês  25 

Francês  1 
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Ensaio 2: busca dos termos em Inglês: 
‘indicators’ and ‘university library’, entre 
2000 até 2012, com delimitação de área 
Information Sicence & Library Science, 
limitando ainda a pesquisa a partir de 
fatores de validação científica, como 
artigos de publicações acadêmicas, 
incluindo revisão por pares, foram 
recuperados 616 registros, sendo 613 em 
inglês. Portanto, um decréscimo de 
aproximadamente 8%. 

Com referência ao quesito citação, 167 
registros apresentam citação na Web of 
Science, procedentes de títulos de 
periódicos, demonstrados na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Estratificação do núcleo de 
títulos de periódicos/citação 

Núcleo de Títulos  
de Periódicos 

(Indicadores de Gestão) 

Frequência 
Citação 

WOS 

1 Libraries and Academy 0 

2 The Electronic Library 0 

3 College & Research Libraries 5 

4 Journal of de American 
Society for Information 
Science and Technology 

2 

5 The Journal of Academic 
Librarianship 

4 

6 International Journal of 
Information Management 

0 

7 Library Trends 10 

8 Australian Academic & 
Research Libraries 

0 

9 Scientometrics 2 

10 Portal: Libraries and the 
Academy 

0 

11 Library Hi Tech 0 

12 Library Information Science 
Research 

2 

13 Government Information 
Quartely 

0 

14 Interlending & Document 
Supply 

0 

15 The Library Quartely 0 

16 Journal Documentation 2 

17 Library Collections, 
Acquisitions and Technical 
Services 

0 

18 The Electronic Library 0 

19 Journal of Government 
Information 

0 

5. Considerações Parciais 

As reflexões advindas dos estudos até 
então realizados, demonstram a 
necessidade de maior embasamento para 
os referenciais teóricos sobre a natureza 
da construção de indicadores, sua 
utilização nos processos de avaliação que 
os tomam como referenciais para 
estabelecer dimensões da organização 
chamada biblioteca, sem distingui-los 
como categorias de valor métrico ou de 
processo, de desempenho, de melhoria de 
processo, de qualidade, de resultados, de 
impacto, entre outros como de ordem 
ambiental, social e cultural. 
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Resumo 

Este estudo busca identificar a situação da 
competência em informação em estudantes de 
graduação de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação e propor um modelo teórico-prático 
para a avaliação dessa competência, 
considerando-se que são os futuros 
profissionais na implementação e divulgação 
de programas de desenvolvimento da 
competência em informação na sociedade 
brasileira. 

Palavras-Chave: Competência em 
Informação; Biblioteconomia; Modelo de 
Competência em Informação; Avaliação da 
Competência em Informação. 

Abstract 

This study seeks to identify the situation of 
information literacy in undergraduate students 
of Library and Information Science and 
propose a theoretical and practical model for 
the information literacy assessment, 
considering they are the future professionals in 
the implementation and dissemination of 
development programs of information literacy 
in Brazilian society. 

Keywords: Information Literacy; Librarianship; 
Information Literacy Model; Information 
Literacy Assessment. 

  

1.  Introdução 

A evolução tecnológica tem propiciado o 
aumento do contingente e do fluxo das 
informações, acarretando em um elevado 
número de atividades produtivas. Trata-se 
de um ‘mundo interconectado’ “[...] onde 
tudo se pode localizar, expor, trocar, 
transferir, receber, vender ou comprar em 
qualquer lugar do planeta e em tempo 
real” (PABLOS PONS, 2010, p.7, tradução 
nossa). Nessas condições, diante desses 
desafios, é importante que as pessoas 
possuam um conjunto de competências e 
habilidades sobre o universo informacional 
para que se mantenham atualizadas e 
possam fazer parte do desenvolvimento 
econômico e social. As pessoas precisam 
estar preparadas para reconhecer suas 
necessidades de informação, buscar, 
recuperar, avaliar criticamente, utilizar e 
compartilhar as informações das variadas 
fontes de forma inteligente, ética e 
inovadora, isto é, devem ter um perfil de 
competência em informação. A 

competência em informação surgiu no 
âmbito da Biblioteconomia 

[...] ligada aos processos de 
investigação, ao pensamento 
crítico e ao aprendizado 
independente. Relacionada à 
construção de significados a partir 
da informação, [...] permeia 
qualquer processo de criação, 
resolução de problemas e/ou 
tomada de decisão (DUDZIAK, 
2002, p.3). 

Todos os indivíduos podem tornar-se 
competentes em informação. O ideal é 
que esta seja desenvolvida desde os 
primeiros anos de escola e ao longo de 
toda a vida, em crescentes níveis de 
autonomia, levando ao aprender a 
aprender, conforme aponta a Association 
of College and Research Libraries: 

As competências em informação 
são a base da educação 
continuada. Elas são comuns a 
todas as disciplinas, a todos os 
contextos de aprendizagem e a 
todos os níveis de educação. 
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Permitem aos estudantes melhor 
apreender os conteúdos, 
desenvolver suas pesquisas, 
tornar-se mais autônomo e 
exercer um maior controle sobre 
sua própria aprendizagem (ACRL, 
2000, p. 4, tradução nossa). 

Ressalta-se que aplicar e desenvolver a 
competência em informação nas pessoas 
é uma atividade que vem sendo realizada 
por meio de programas durante os 
períodos de escolarização, idealmente, 
por intermédio de sua integração ao 
planejamento educacional, ao 
planejamento de ensino, de curso, de aula 
e ao currículo.  

A sociedade atual demanda mudanças na 
forma de pensar e agir, por isso o 
planejamento educacional deve estar 
pautado neste preceito. A formação 
profissional de qualidade torna-se crucial 
para o pretendido desenvolvimento da 
sociedade. As escolas e universidades 
“[...] deparam-se com demandas urgentes 
como, por exemplo, organização da 
proposta pedagógica e currículo para 
formar indivíduos para um mundo instável, 
complexo e em contínua transformação” 
(GASQUE, 2012, p.26).  

Nesse contexto, é necessário que 
bibliotecários, docentes, técnicos, 
estudantes e instituição (toda a 
comunidade acadêmica) se mobilizem e 
se conscientizem sobre os benefícios da 
competência em informação para a 
formação de cidadãos e profissionais 
éticos e inovadores, promovendo e 
implantando programas para seu 
desenvolvimento.  

Nesse particular, surge uma discussão: a 
formação básica oferecida pelos cursos 
de graduação em Biblioteconomia e 
Documentação no Brasil tem contribuído 
significativamente para o desenvolvimento 
da competência em informação, 
considerada importante para o 
desempenho ideal dessa função? O 
currículo oferece um perfil de 
competências/disposições representativas 
de qualidades e requisitos profissionais e 

reconhecidos internacionalmente e 
desejáveis ao desempenho do 
bibliotecário /profissional da informação 
para a aplicação da competência em 
informação no contexto brasileiro? E, 
como avaliar essa competência nos 
estudantes de Biblioteconomia e Ciência 
da Informação? 

Entende-se que os cursos de 
Biblioteconomia e Documentação têm 
como responsabilidade contribuir 
efetivamente para o desenvolvimento da 
competência em informação como fator 
representativo para a sociedade em geral 
e, especialmente, para o ensino/pesquisa 
em particular, devendo inserir conceitos e 
princípios teórico-práticos em seus 
projetos pedagógicos. Tal é a importância 
desta prerrogativa, que este assunto é 
abordado na “Declaração de Maceió sobre 
a Competência em Informação”, 
desenvolvida em 2011, no XXIV 
Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, 
Documentação e Ciência da Informação 
(CBBD), realizado em ação conjunta entre 
a Federação Brasileira de Associações de 
Bibliotecários, Cientistas da Informação e 
Instituições (FEBAB), Instituto Brasileiro 
de Informação em Ciência e Tecnologia 
(IBICT) e Universidade de Brasília (UNB). 
Esta declaração, assim como outras 
criadas em diferentes países e eventos 
internacionais, consiste em transmitir à 
sociedade a importância da inserção e 
desenvolvimento da competência em 
informação em bibliotecas e outras 
instituições relacionadas com a 
informação e a integração da mesma aos 
projetos políticos-pedagógicos de escolas 
em Biblioteconomia e Ciência da 
Informação. 

Nesse viés, é necessário verificar a 
situação da competência em informação 
dos estudantes de Biblioteconomia e 
Documentação oferecendo parâmetros 
para a sua avaliação a fim de apontar 
melhorias nas competências que devem 
ser desenvolvidas, já que a 
implementação e divulgação de 
programas de desenvolvimento da 
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competência em informação em 
instituições depende da preparação do 
bibliotecário como indivíduo e como 
agente educacional. As autoras 
Hatschbach e Olinto (2008, p.28) 
destacam a importância de estudos deste 
cunho: “[…] esses estudos revelam 
preocupação na formação de profissionais 
e mostram, também, interesse na 
padronização e comparabilidade 
internacional dos instrumentos de 
avaliação da Competência em 
Informação”. 

Para a International Federation of Library 
Association and Institutions (IFLA, 2004) a 
avaliação do perfil de competência em 
informação deve estar pautado em duas 
premissas: no objetivo da avaliação, 
que consiste em melhorar o 
desenvolvimento dos estudantes, o 
desempenho do ensino, identificar os 
resultados e modificar e melhorar 
programas; e o foco na aprendizagem 
independente, ou seja, foco da 
avaliação das necessidades dos alunos, 
que deve estar baseado no 
desempenho destes para a vida 
tornando-os aprendizes autônomos, que 
aprendam a avaliar e refletir criticamente 
as informações para resolver problemas 
e tomar decisões. 

A avaliação da competência em 
informação é considerada consubstancial 
no processo de ensino-aprendizagem, 
pois deve ser 

[…] uma atividade sistemática e 
contínua, integrada ao processo 
educativo, que tem como objetivo 
proporcionar o maior número de 
informação para a melhoria do 
processo, reajustando seus 
objetivos, revisando criticamente 
projetos e programas, métodos e 
recursos, facilitando a máxima 
ajuda e orientação aos alunos. 
(ARENAS, 2007, p.215, tradução 
nossa). 

Existem diversos instrumentos/métodos 
que servem para verificar a competência 
em informação dos estudantes, como os 

questionários, portfólios, mapas 
conceituais, rubricas e modelos. Estes 
últimos têm se destacado na literatura, 
pois além de desenvolver e avaliar a 
competência em informação conseguem 
exprimir uma realidade ou parte dela, 
conforme destaca Meneses Placeres 
(2010, tradução nossa): “[...] sistematiza a 
expressão do que é uma representação – 
teórica ou gráfica – de um determinado 
fenômeno ou objeto”.  

A despeito da competência em informação 
ser um tema de largo interesse para a 
literatura internacional, existem carências 
de estudos e pesquisas em nosso 
contexto, tanto no que se refere à sua 
definição, relação com a implementação 
de programas educacionais, bem como 
quanto à existência de parâmetros 
avaliatórios de suas aplicações.  

Desse modo, entende-se que este projeto 
poderá contribuir para a melhor 
compreensão desse tema e de seus 
relacionamentos, oferecendo subsídios à 
sua inserção na formação básica dos 
bibliotecários/profissionais da informação. 
Assim, a presente pesquisa tem como 
objetivo geral identificar a incorporação de 
conceitos, diretrizes e práticas envolvendo 
a competência em informação junto aos 
cursos de graduação de Biblioteconomia e 
Ciência de Informação no contexto 
brasileiro e oferecer parâmetros de 
avaliação sobre a sua contribuição ao 
futuro desempenho profissional dos 
graduandos. E como objetivos 
específicos: avaliar a situação da 
competência em informação dos 
estudantes de Biblioteconomia e Ciência 
da Informação do Brasil; identificar, junto à 
literatura especializada, nacional e 
internacional, os princípios teórico-práticos 
que se acham ligados à competência em 
informação especialmente em relação aos 
modelos aplicáveis ao seu 
desenvolvimento, enquanto elemento 
necessário à formação básica do 
bibliotecário para o desempenho de sua 
função no contexto brasileiro; avaliar e 
selecionar, dentre os modelos analisados, 
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aquele que se julgar com possibilidades 
de aplicabilidade e proceder à sua 
adequação e inter-relação com os 
padrões e indicadores de competência em 
informação, criando um modelo-teórico 
prático aplicável à realidade do Brasil; 
validar o modelo teórico-prático criado 
para identificar e avaliar o nível de 
desenvolvimento da competência em 
informação de alunos dos cursos de 
graduação em Biblioteconomia e Ciência 
da Informação. 

2.  Referencial Teórico 

A competência em informação refere-se 
aos processos de busca, recuperação, 
avaliação, uso e compartilhamento das 
informações de forma ética, legal e 
inovadora pelas pessoas. De acordo com 
a Association of College and Research 
Libraries (ACRL, 2000, p.2, tradução 
nossa) para uma pessoa ser considerada 
competente em informação, esta deve ser 
capaz de: 

Determinar a extensão de sua 
necessidade informacional; 
Acessar a informação de que 
precisa efetiva e eficientemente; 
Avaliar as informação e suas 
fontes criticamente; Incorporar a 
informação selecionada a sua 
base de conhecimentos; Usar a 
informação eficazmente para 
cumprir um propósito específico; 
Entender os problemas e 
questões econômicas, legais e 
sociais que se relacionam com o 
uso da informação e acessar e 
usar a informação ética e 
legalmente. 

A autora Dudziak (2003), a partir de 
diversos estudos, conclui que a 
competência em informação pode ser 
avaliada em três contextos distintos: 
concepção da informação (com ênfase na 
tecnologia da informação), a concepção 
cognitiva (com ênfase nos processos 
cognitivos) e a concepção da inteligência 
(com ênfase no aprendizado). De acordo 
com a autora, os componentes que 
sustentam a competência em informação 

são o processo investigativo, o 
aprendizado ativo, o aprendizado 
independente, o pensamento crítico, o 
aprender a aprender e o aprendizado ao 
longo da vida. 

As competências e habilidades dos 
graduandos do curso de Biblioteconomia e 
Ciência da Informação abrangem variados 
saberes e vêm sendo discutidas por várias 
entidades da área. Tais competências e 
habilidades não se restringem ao fazer 
profissional, mas também às individuais. 
Estas podem ser elucidadas, por exemplo, 
nos seguintes documentos: 
“Competencies for Information 
Professionals of the 21st Century” da 
Special Libraries Associantion (SLA, 
2003), que trata das competências do 
profissional da informação no Século XXI; 
o “Standards for proficiencies for 
instructions librarians and coordinators” da 
Association of College and Research 
Libraries (ACRL, 2007) que expõe as 
habilidades e competências para os 
bibliotecários serem instrutores ou 
coordenadores de programas de 
competência em informação; “La 
formación basada en competencias y la 
elaboración de los planos docentes de las 
asignaturas” (2006) de Martínez Comeché 
que discorre sobre as competências 
básicas, genéricas e específicas para os 
estudantes desempenharem seu papel na 
sociedade e no mercado de trabalho. 

No processo de desenvolvimento da 
competência em informação, para verificar 
se os alunos estão apreendendo os 
conteúdos transmitidos, é necessário 
realizar a avaliação, pois esta orienta 
tanto o discente como o professor com 
informações para melhorar a atuação do 
aluno e fornece aos docentes elementos 
para aperfeiçoar seus procedimentos 
didáticos e estruturação do currículo. Para 
avaliar a competência em informação das 
pessoas, existem diversos 
instrumentos/métodos que são 
desenvolvidos por autores individuais ou 
por instituições, como questionários, 
rubricas, mapas conceituais, portfólios, 
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entrevistas e modelos. Os modelos de 
desenvolvimento e avaliação da 
competência em informação são  

[...] um marco teórico que trata de 
apresentar o nível de 
competências necessário para 
que uma pessoa adquira as 
habilidades para ser considerado 
competente em informação em 
um determinado estado evolutivo 
(CUEVAS CERVERÓ, 2005 apud 
URIBE TIRADO, 2008, p.11). 

Dentre vários modelos, existem os mais 
conhecidos, que geralmente levam o 
nome de seus criadores ou pela técnica 
de avaliação utilizada (TOMÉ, 2008): 

 Modelo de Carol Kuhlthau 
“Information Search Process” 
(1982), que descreve o proceso de 
pesquisa tal como é experienciado 
pelos estudantes: Iniciação; Seleção 
do tópico geral; Exploração da 
informação para selecionar o tópico 
específico; Formulação do tópico; 
Recolha de informação; Apresentação; 
Avaliação (TOMÉ, 2008). Cada etapa 
possui três domínios, sendo eles o 
afetivo (sentimentos), o cognitivo 
(pensamentos) e o físico (ações), 
comuns a cada etapa.  

 O modelo “BIG6 Skills” (1988) de 
Michael Eisenberg e Bob Berkowitz, 
para a resolução de problemas: 
constituído por seis etapas 
subdivididas em duas categorias: 
Definição da Tarefa (definir o problema 
de investigação; identificar a 
informação); Estratégias de pesquisa 
de informação (pensar em todos os 
recursos possíveis; selecionar os 
recursos); Localização e acesso 
(localizar as fontes; encontrar a 
informação); Uso da informação 
(procurar nas fontes; extrair a 
informação pertinente); Síntese 
(organizar e apresentar a informação); 
Avaliação (avaliar o processo e o 
produto). 

 Modelo de Jamie Mackenzie “The 
Research cycle” (1995), que coloca 

os alunos como produtores da 
informação. É constituído por sete 
etapas: Questionar; Planejar formas 
de encontrar a informação; Reunir 
informação; Classificar e selecionar a 
informação; Sintetizar e Comunicar. 

 Modelo “Information Skills” (1999) 
da Society of College, National and 
University Libraries (SCONUL) que 
se baseia na identificação de sete 
áreas-chave da competência em 
informação que o discente deve 
desenvolver ao longo do seu percurso 
educativo, a partir de competências 
básicas de biblioteca e das tecnologias 
da informação. 

 “Modelo Circular de Pesquisa” de 
David V. Loertscher (2003): divide a 
pesquisa em sete estágios, totalizando 
um ciclo de descoberta e aprendizado 
nas organizações contemporâneas: 
Formular e apresentar um problema; 
Mapear e navegar nos espaços de 
informação; Ler, observar, ouvir, 
coletar e organizar as informações 
necessárias; Comparar e contrastar, 
julgar e testar; Concluir baseado na 
melhor informação; Comunicar em 
todas as mídias possíveis; Discernir 
entre como é feito e como seria o 
ideal.  

A avaliação da competência em 
informação, por meio de modelos de 
desenvolvimento e avaliação, aponta, 
acompanha e possibilita quais aspectos 
devem ser trabalhados nos conteúdos 
curriculares para o desenvolvimento de 
competências e habilidades demandadas 
pelos desafios colocados pela Sociedade 
da Informação e do Conhecimento. 

3.  Procedimentos Metodológicos 

Para a operacionalização dos objetivos 
propostos, em um primeiro momento 
acha-se em andamento a realização de 
um levantamento bibliográfico junto à 
literatura sobre o tema central em foco e 
seus relacionamentos, fundamentado nos 
princípios de Marconi; Lakatos (2010). 



19 

SANTOS, C. A. dos; BELLUZZO, R. C. B. A formação básica do bibliotecário sob o enfoque dos 
princípios da competência em informação: em busca de parâmetros de avaliação no contexto 
nacional. In: VALENTIM, M. L. P. (Org.). V Reunião da Linha de Pesquisa ‘Gestão Mediação e 
Uso da Informação’: caderno de resumos. Marília: FUNDEPE Editora, 2013. p.14-20; 54p. 

Busca-se consultar diversas fontes de 
informação na área de Ciência da 
Informação para a construção do corpus 
teórico da pesquisa.  

Serão identificados quais os modelos de 
competência em informação que poderão 
ser aplicáveis ao seu desenvolvimento em 
contexto brasileiro. A seguir, serão 
estabelecidos os critérios de seleção para 
o que melhor oferecer condições de 
transposição e adequação à realidade 
brasileira.  A partir dessa seleção e 
adequação, será elaborado um 
questionário para avaliar a situação da 
competência em informação dos 
estudantes que cursam graduação em 
Biblioteconomia e Ciência da Informação. 
Os dados serão analisados por meio da 
técnica de análise de conteúdo de Bardin 
(2010). Em seguida, serão inter-
relacionados com os padrões e 
indicadores de competência em 
informação, a fim de se proceder à sua 
consolidação. Em decorrência, serão 
oferecidos parâmetros de avaliação que 
poderão ser aplicados à formação básica 
do bibliotecário em contexto nacional. 

4.  Resultados Parciais 

A presente pesquisa encontra-se em fase 
de levantamento bibliográfico e revisão de 
literatura. 

5.  Considerações Parciais 

Pretende-se com a realização deste 
estudo contribuir para a área de Ciência 
da Informação no sentido de proporcionar 
uma revisão de literatura aos profissionais 
da área sobre a competência em 
informação, seus relacionamentos e 
avaliação, bem como oferecer parâmetros 
que possam subsidiar o desenvolvimento 
da competência em informação em 
estudantes de cursos de Biblioteconomia 
e Ciência da Informação no Brasil. 
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Resumo 

Aborda a gestão do conhecimento como 
diferencial competitivo, por meio de 
metodologia baseada no desenvolvimento de 
competências essenciais em Arranjos 
Produtivos Locais. 

Palavras-Chave: Gestão do Conhecimento; 
Inteligência Competitiva; Arranjos Produtivos 
Locais; Competências Essenciais. 

Abstract 

Discuss the knowledge management as a 
competitive advantage through based 
methodology in the development of core 
competencies in Clusters. 

Keywords: Knowledge Management; 
Competitive Intelligence; Clusters; Core 
Competencies. 

 

 

1.  Introdução 

No cenário informacional do Século XXI, 
além da quebra de paradigmas dos 
padrões da evolução econômica, cultural 
e educacional, está em constante 
alteração no que diz respeito à forma 
tradicional das relações organizacionais. 

Reconfigurar-se é um fator crítico de 
sucesso para as organizações nesse 
cenário de ágeis transformações e 
mudanças, o que provoca o aumento das 
pressões competitivas, tornando cada vez 
menor o ciclo de vida de produtos e 
serviços e a margem de lucratividade. 

Existe a necessidade de se planejar e 
executar estratégias de ação em tempo 
reduzido e, em contrapartida, está 
igualmente presente o aumento 
generalizado de pressões por inovações e 
pela antecipação à concorrência. 

Diante desse panorama, a pergunta que 
surge é: como reconfigurar-se, tornar-se 
melhor a cada dia, reformular os 
processos e negócios, reaprender, sem 
acessar e usar a informação para a 

construção e compartilhamento de 
conhecimento corporativo gerando 
diferencial competitivo para esses novos 
formatos de estruturas organizacionais? 

Acredita-se que os caminhos da gestão do 
conhecimento devem ser formalizados, 
mobilizados e dedicados à obtenção 
dessa reconfiguração. Desse modo, é 
fundamental o entendimento do que sejam 
esses caminhos e quais seriam as 
melhores formas para as organizações 
fazerem uso de metodologias apropriadas 
para promover as mudanças que se 
fazem necessárias. 

O objetivo desta pesquisa concentra-se 
em analisar as organizações 
denominadas como Arranjos Produtivos 
Locais (APL), a fim de identificar o modo 
de gerenciamento do conhecimento, bem 
como elucidar os tipos de conhecimento 
decorrentes nessas organizações sob o 
enfoque do desenvolvimento de 
competências essenciais características 
dessas cadeias produtivas. 

Dentre os objetivos específicos, 
destacam-se: 
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a) Identificar e analisar a apropriação, 
construção e uso do conhecimento em 
ambientes de arranjos produtivos 
locais (APL); 

b) Identificar os modelos de 
competências essenciais e 
estabelecer inter-relação com os 
princípios da gestão do conhecimento 
e sua aplicabilidade em APL, a fim de 
desenvolver metodologia preliminar 
teórica que permita a transposição de 
tais abordagens nesse tipo de arranjo 
organizacional; 

c) Identificar a aderência da metodologia 
preliminar teórica em ambiência de 
arranjos produtivos locais (APL). 

Diante do contexto apresentado, o 
presente trabalho visa oferecer 
parâmetros àqueles interessados na 
aplicabilidade da gestão do conhecimento 
em arranjos produtivos locais (APL) como 
garantia do desenvolvimento de 
competências essenciais a essas 
organizações produtivas. 

2.  Referencial Teórico 

Inicia-se por conceituar o que se 
considera como sendo uma organização, 
que de acordo com Valentim (2007, p.9), é 
“[...] núcleo da sociedade, no sentido de 
que ela congrega pessoas, sustenta a 
economia, gera empregos, profissionaliza 
e especializa a atuação dos indivíduos, 
[...] influencia a cultura, a educação e a 
própria sociedade”. Ainda, para essa 
mesma autora, “[...] a informação e o 
conhecimento têm papel fundamental nos 
ambientes corporativos, porque todas as 
atividades desenvolvidas [...] são 
apoiadas por dados, informação e 
conhecimento”. Citando Capra (1982, 
p.260-61) a mesma autora destaca que 
uma organização deve ser vista como “[...] 
uma totalidade integrada através de 
diferentes níveis de relações. Sua 
natureza é dinâmica e suas estruturas não 
são rígidas, mas sim flexíveis, embora 
estáveis, e resultam das interações e 

interdependência entre as partes” 
(VALENTIM, 2007, p.9). 

De acordo com Choo (2003), a informação 
é um fator intrínseco de quase tudo que 
uma organização faz. Sem o 
entendimento dos processos 
organizacionais, pelos quais a informação 
se transforma em percepção, 
conhecimento e ação, as empresas não 
são capazes de perceber as suas fontes e 
tecnologias de informação e comunicação. 
Nesse sentido, pode-se afirmar que a 
organização consciente desse processo, 
utiliza esta informação para a tomada de 
decisão estratégica. 

Para Cândido, Valentim e Contani (2005) 
a gestão estratégica da informação é 
fundamental para competitividade das 
organizações. A ausência de uma 
estrutura organizacional sensível e atenta 
à gestão da informação impede a sinergia 
entre os diferentes setores, tanto em 
virtude do excesso quanto da falta de 
informação, ou mesmo o acesso de forma 
inadequada aos conteúdos informacionais 
pode levar os membros de uma 
organização a trabalhar com elevados 
níveis de tensão e imprecisão. 

Nessa perspectiva, tem importância nesse 
cenário tanto a gestão da informação 
quanto a gestão conhecimento. A gestão 
da informação que deve ser 
compreendida enquanto fator primordial 
porque propicia a melhoria dos fluxos 
formais de informação (conhecimento 
explícito), constituindo-se nos ativos 
informacionais tangíveis (VALENTIM, 
2004). 

Transferindo-se esse panorama descrito 
para os novos arranjos produtivos locais 
(redes, cadeias e clusters) evidencia-se, 
ainda mais, a necessidade e a relevância 
da implementação da gestão do 
conhecimento nesses locais como uma 
abordagem estratégica para o alcance das 
competências necessárias ao 
desempenho dessas novas estruturas 
organizacionais. 
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Pressupõe-se que a visão dessas 
organizações como agentes de 
sistematização, criação e transformação 
do conhecimento evidenciam para a 
necessidade de estudos e pesquisa que 
possam integrar as abordagens do 
conhecimento individual e do 
conhecimento corporativo, oferecendo 
uma metodologia que possa ser útil ao 
desempenho com vantagem em mercado 
competitivo, atendendo ao 
desenvolvimento de competências 
estratégicas previamente definidas.  

Segundo Zarifian (2003) a competência é 
uma nova forma de qualificação, mas não 
se trata da qualificação da forma histórica 
particular e dominante: o da qualificação 
pelo posto de trabalho, mas sim da 
construção da qualificação. Essa 
construção da qualificação, diante das 
novas condições de produção, substituiria 
os dois modelos anteriores: o modelo da 
profissão e o modelo do posto de trabalho 
(ou emprego). O modelo da profissão 
começou a ser construído nas 
corporações artesanais urbanas. 

A natureza do conhecimento agregado às 
competências segundo Zarifian (2003) 
deverá ser um fator crítico para criar e 
manter a sustentabilidade da vantagem 
competitiva, sendo importante um projeto 
como este que deverá estar apoiado no 
mapeamento de cadeias produtivas, em 
especial, no processo de formulação de 
estratégias e na distribuição de 
competências nos diferentes níveis 
ocupados por essas organizações nessas 
cadeias, procurando identificar o modo 
como gerenciam o conhecimento e quais 
os tipos de conhecimento são 
decorrentes, cujo intento é apresentar a 
possibilidade de ocorrência de correlação 
entre a efetividade na gestão do 
conhecimento e os resultados obtidos. 

Xavier (2004) afirma que as competências 
são capacidades potenciais, podendo ser 
desenvolvidas em três dimensões: pela 
individualidade, pela socialização e 
coletividade e pela padronização da 

Ciência. Por outro lado, em um segundo 
estágio, as competências e habilidades 
convertem-se em saberes, que são 
necessários para o desenvolvimento e 
apresentam estreita relação com o 
pensamento crítico e vivências. 

Pode-se dizer que a gestão do 
conhecimento atua de forma direta no 
desempenho competitivo organizacional, 
por meio do uso da informação, a fim de 
proporcionar um ambiente dinâmico para 
formação das competências essenciais. 

3.  Procedimentos Metodológicos 

Para a realização desta pesquisa, será 
utilizado o método ‘Estudo de Caso’, que 
busca estudar um fenômeno 
contemporâneo em profundidade em seu 
contexto real, especialmente quando os 
limites entre o fenômeno e o contexto não 
são claramente evidentes (YIN, 2010). 

A construção do referencial teórico se 
pautará nos temas nucleares e relevantes 
do problema central, identificando as 
lacunas de pesquisa, as questões e 
objetivos que o trabalho de pesquisa 
pretende alcançar com a condução do 
estudo de caso.  

Após a fase de levantamento bibliográfico 
pretende-se aplicar um pré-teste para 
auxiliar no aprimoramento dos 
instrumentos de coleta de dados e dos 
procedimentos de análise de dados. Para 
a fase da coleta de dados será aplicada a 
técnica de entrevista, apoiada em roteiro 
semiestruturado, a fim de atender aos 
objetivos iniciais propostos. 
Posteriormente à coleta de dados será 
realizada a análise de dados, por meio da 
aplicação do método ‘Análise de 
Conteúdo’ de Bardin (1997), para 
posteriormente realizar a reflexão e 
interpretação dos resultados. 

Os procedimentos metodológicos serão 
desenvolvidos em três etapas para 
alcançar os objetivos propostos:  



25 

COELHO, T. M.; VALENTIM, M. L. P. A Gestão do conhecimento como diferencial competitivo 
em arranjos produtivos locais: uma proposta de metodologia baseada no desenvolvimento de 
competências essenciais. In: VALENTIM, M. L. P. (Org.). V Reunião da Linha de Pesquisa ‘Gestão 
Mediação e Uso da Informação: caderno de resumos. Marília: FUNDEPE Editora, 2013. 22-25p.; 
54p. 

a) 1ª Etapa – Levantamento bibliográfico, 
análise e fichamento de materiais 
sobre o tema/problema de pesquisa; 

b) 2ª Etapa - Estudo de Caso; 

c) 3ª Etapa: Análise de Conteúdo. 

Como universo amostral pretende-se 
pesquisar organizações empresariais 
inseridas no Arranjo Produtivo Local 
calçadista de Jaú/SP. 

4.  Resultados Parciais 

E como produto deste trabalho propõe 
disponibilizar esboço de metodologia para 
validar a aplicabilidade da gestão do 
conhecimento em APL. 

5.  Considerações Parciais 

A proposta de pesquisa tem como ponto 
forte a relevância de aplicabilidade da 
gestão do conhecimento em organizações 
empresariais, enquanto fator primordial na 
busca da eficiência e competitividade. 

O acesso ilimitado à informação por si só 
tem demonstrado que não se caracteriza 
como fator preponderante para o sucesso 
da organização produtiva, uma vez que se 
faz necessária a existência de subsídios 
ao desenvolvimento de competências 
essenciais para a apropriação, 
construção, compartilhamento e uso do 
conhecimento organizacional, criando-se 
um diferencial de inovação e 
desenvolvimento. 
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Resumo 

A pesquisa tem como objetivo identificar e 
mapear a competência em informação de 
profissionais que atuam em uma organização 
do segmento do meio ambiente e analisar a 
sua influência em conjunto com a utilização 
das ferramentas de inteligência competitiva 
para as tomadas de decisões neste ambiente. 
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Abstract 

The research aims to identify and map the 
information literacy of professionals working in 
an organization segment of the environment 
and analyze their influence in conjunction with 
the use of competitive intelligence tools for 
decision making in this environment. 

Keywords: Information Literacy; Competitive 
Intelligence; Business Environments. 

1.  Introdução 

Mais do que nunca, hoje, a informação é 
um fator que desempenha e traduz o 
sucesso ou fracasso da organização, pois 
ela agrega valor à empresa e, por isso, 
valorizar a informação como um bem, é 
investir num diferencial de negócio. 

A utilização da informação pela 
organização de acordo com Choo (2006) 
apresenta-se como um componente 
intrínseco de praticamente tudo que uma 
organização faz e, não havendo uma 
compreensão dos processos 
organizacionais pelos quais a informação 
se transforma em percepção, 
conhecimento e ação, as organizações 
não são capazes de entender a relevância 
de suas fontes e tecnologias de 
informação. Nesse sentido, podemos 
ponderar que a gestão e a organização 
estratégica da informação são objetos 
interligados ao conhecimento e, portanto, 
inseparáveis para a organização que 
pretende destacar-se, pois a maneira 
como a empresa utiliza e dissemina a 
informação exerce um papel estratégico 

na sua capacidade de adaptação e reação 
às mudanças de mercado. 

Assim, a ausência de uma estrutura 
organizacional sensível e atenta à gestão 
da informação impede que haja uma 
sinergia entre os diversos departamentos, 
tanto no excesso como na falta de 
informação, ou ainda, o acesso de forma 
inadequada aos conteúdos informacionais 
pode levar os membros da organização a 
trabalhar com elevados graus de tensão e 
imprecisão (CÂNDIDO; VALENTIM; 
CONTANI, 2005). 

Na perspectiva de Russo (2010, p.19) 
além de se promover a gestão da 
informação a utilização do conhecimento 
que “é a máxima utilização de informação 
e dados acoplados ao potencial das 
pessoas, suas competências, ideias, 
intuições, compromissos e motivações”, é 
de suma importância para a sobrevivência 
das organizações. 

Todavia, o conhecimento por si só, pode 
não ser satisfatório para garantir uma 
apropriada visão do mercado. Por isso, a 
utilização de outras ferramentas tais como 
a inteligência competitiva (IC) que pode 
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ser compreendida como o processo que 
gerencia os fluxos informacionais, quer 
sejam eles formais ou informais, por meio 
de múltiplas ações integradas e 
desenvolvidas, com o objetivo de criar 
uma cultura organizacional voltada à IC. 
Pode-se mencionar como instrumentos da 
inteligência a prospecção e 
monitoramento, a seleção e a filtragem, o 
tratamento e agregação de valor, a 
disseminação e transferência, a geração e 
o uso de dados, informação e 
conhecimento, ou seja, o ativo 
informacional e intelectual da empresa 
(VALENTIM, 2003). 

Destarte, para que se possa gerir toda a 
informação que perpassa a organização, é 
imprescindível que seus colaboradores, 
tenham as qualificações, em especial as 
competências necessárias para 
selecionar, filtrar, acessar e usar a 
informação de maneira inteligente 
contribuindo para a construção de um 
conhecimento individual e também 
organizacional. E, neste novo cenário, 
vislumbra-se a importância da 
competência em informação enquanto 
uma área de estudos e aplicações que, no 
Brasil, ainda necessita de discussões e 
pesquisas mais arraigadas envolvendo o 
contexto empresarial. 

Logo, observada essa relevância da 
informação e do conhecimento como 
elementos chaves na construção de um 
sistema de inteligência competitiva para 
as organizações, o seguinte problema é 
levantado: Como a competência em 
informação pode contribuir para a 
construção da inteligência competitiva 
possibilitando a melhoria nas tomadas de 
decisões? 

Desse modo,  como objetivo geral do 
projeto busca-se identificar e mapear a 
competência em informação de 
profissionais que atuam em uma 
organização do segmento do meio 
ambiente, e como a utilização de 
ferramentas de inteligência competitiva 
pode influenciar em seus processos 
decisórios. Já para auxiliar no alcance do 

objetivo geral, os seguintes objetivos 
específicos foram levantados: 

a) Analisar o uso e fluxos de informação; 
b) Identificar e caracterizar a construção 

e aplicação da inteligência competitiva 
e sua inter-relação com a competência 
em informação; 

c) Analisar como e de que maneira são 
efetuadas as tomadas de decisão 
predominantes no universo 
pesquisado sob o enfoque da 
competência em informação e sua 
inter-relação com a inteligência 
competitiva. 

Diante do exposto, a realização deste 
estudo visa trazer subsídios que 
demonstrem a importância da 
competência em informação para a 
constituição de um processo de 
inteligência competitiva como fator que 
pode contribuir para a geração de 
melhores performances e obtenção de 
vantagens competitivas nas organizações 
frente a um cenário em que a 
concorrência, o avanço da tecnologia e 
das estratégias de inteligência de 
mercado tornou-se determinantes para o 
sucesso ou fracasso empresarial. 

2.  Referencial Teórico 

2.1 Competência em Informação 

O ponto central do desenvolvimento de 
competências na sociedade 
contemporânea não é mais somente o 
acesso à informação, mas o que se fazer 
com o uso da informação. Saber e 
principalmente querer questionar um 
estoque de informações demanda de 
antemão a Competência em Informação, 
incluindo uma estreita especialização para 
que a troca de informações seja possível 
com as facilidades de acesso. 

E a competência em informação deve ser 
observada como um aspecto relevante no 
contexto social, que advém de duas 
dimensões: 

[...] a primeira, um domínio de 
saberes e de habilidades de 
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diversas naturezas que permite a 
intervenção prática na realidade, 
e a segunda, uma visão crítica do 
alcance das ações e o 
compromisso com as 
necessidades mais concretas que 
emergem e caracterizam o atual 
contexto social (BELLUZZO, 
2007, p.34). 

A American Library Association (ALA) é 
responsável por um dos primeiros 
conceitos sobre competência em 
informação, o qual foi lançado em 1989 
sendo largamente difundido e aceito ao 
dizer que, 

[...] deve ser capaz de reconhecer 
quando uma informação é 
necessária, e deve ter a 
habilidade de localizar, avaliar e 
usar efetivamente a informação... 
Resumindo, as pessoas 
competentes em informação são 
aquelas que aprenderam a 
aprender. Elas sabem como 
aprender, pois sabem como o 
conhecimento é organizado, 
como encontrar a informação e 
como usá-la de modo que outras 
pessoas aprendam a partir dela 
(ALA, 1989 p.1, tradução nossa). 

Belluzzo (2010, p.33) apresenta o 
conceito de competência em informação: 

[...] constitui-se em processo 
contínuo de interação e 
internalização de fundamentos 
conceituais, atitudinais e de 
habilidades especificas como 
referenciais a compreensão da 
informação e de sua abrangência, 
em busca da fluência e das 
capacidades necessárias à 
geração de conhecimento novo e 
sua aplicabilidade ao cotidiano 
das pessoas e das comunidades 
ao longo da vida. 

Para a autora, a pessoa competente em 
informação tem a aprendizagem situada 
na forma contínua e autônoma, além de 
saber utilizar de maneira adequada às 
ferramentas e estratégias de busca da 
informação, o que demonstra que a 
competência em informação pode ser 

abordada em vários campos de atuação 
profissional facilitando com isso a 
construção do conhecimento. 

2.2 Inteligência Competitiva 

A avalanche de conhecimento e o ritmo 
exacerbado das mudanças no âmbito 
social estão exigindo das organizações 
respostas cada vez mais ágeis e precisas 
como jamais se havia visto antes. Partindo 
desse pressuposto, é possível considerar 
que as organizações, sendo parte dessa 
sociedade contemporânea, poderão a 
partir do uso estratégico da informação e 
do conhecimento, atrelar-se com as 
fundamentais estratégias e processos de 
ação empresariais da atualidade. 

Com isso, podemos deduzir que as 
organizações que possuem pessoas com 
competência em informação 
compreenderão o que fazer com a 
informação, e também a sua utilização de 
forma inteligente. Para isso, faz-se 
necessário uma estruturação das 
informações existentes de forma lógica 
para que seja vista como inteligência 
competitiva (IC) e que suscite o 
conhecimento sobre determinado assunto 
ou contexto, além de contribuir para 
orientar as ações de tomada de decisões. 
Prescott e Miller (2002, p.13) corroboram 
com essa ideia ao comentar que,  

[...] o conhecimento precisa, 
afinal, ser gerado e analisado 
antes de poder ser comunicado e 
“administrado”. Isto se aplica 
tanto aos dados gerados 
internamente quanto à 
inteligência obtida de fontes 
situadas fora do âmbito da 
empresa [...]. 

Para Valentim et al. (2003, p.2) a 
inteligência competitiva é: 

o processo que investiga o 
ambiente onde a empresa está 
inserida, com propósito de 
descobrir oportunidades e reduzir 
os riscos, bem como diagnosticar 
o ambiente interno 
organizacional, visando o 
estabelecimento de estratégias 
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de ação a curto, médio e longo 
prazo. 

Gomes e Braga (2001, p.28) contribuem 
com esse conceito, 

[...] a Inteligência Competitiva é o 
resultado da análise de dados e 
informações coletados do 
ambiente competitivo da empresa 
que irão embasar a tomada de 
decisão, pois gera 
recomendações que consideram 
eventos futuros e não somente 
relatórios para justificar decisões 
passadas. 

As organizações devem introduzir o 
processo de inteligência competitiva com 
o objetivo de conhecer melhor seu 
mercado de atuação observando, 
analisando estabelecendo estratégias 
para as oportunidades e ameaças que 
possam surgir para que dessa maneira 
tenha um crescimento sustentável e 
duradouro. E as ferramentas de 
inteligência competitiva podem auxiliar 
aos tomadores de decisão que muitas 
vezes trabalham com muitos dados 
brutos, pouca informação com valor 
agregado e com quase nenhuma 
inteligência para as tomadas de decisão 
(GOMES; BRAGA, 2001). 

Portanto, nota-se que para a utilização 
eficiente das ferramentas de inteligência 
competitiva pelas organizações faz-se 
necessário que as pessoas sejam 
competentes em informação e saibam 
utilizar a informação de maneira 
consciente e crítica, colaborando assim 
para gerar conhecimento e vantagens 
competitivas para a empresa. 

3.  Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa proposta é de natureza 
qualitativa, do tipo descritiva, com a 
aplicação do método estudo de caso, por 
meio da observação e da entrevista como 
principais técnicas de coleta de dados. 
Para o estudo de caso foi escolhido como 
universo de pesquisa a companhia 
Mizumo, situada em Pompéia/SP. Esta 

pesquisa será desdobrada num estudo de 
caso que  

[...] consiste no estudo profundo e 
exaustivo de um ou poucos 
objetos, de maneira que permita 
seu amplo e detalhado 
conhecimento, tarefa 
praticamente impossível mediante 
outros delineamentos já 
considerados (GIL, 2002, p.54). 

Para coletar os dados serão utilizadas as 
técnicas da observação indireta, ou seja, 
através de documentos institucionais de 
organizacionais e da observação 
assistemática – não estruturada, 
espontânea, informal, ocasional e 
acidental – para registrar fatos da 
realidade (MICHEL, 2009). 
Complementando a observação indireta e 
a observação assistemática, será aplicada 
entrevista junto aos principais envolvidos 
no estudo de caso. Propõe-se também o 
uso do mapeamento conceitual para 
identificar e compreender a competência 
em informação dos profissionais 
pesquisados e estabelecer inter-relações. 
Para tanto, será utilizado como apoio o 
Diagrama Belluzzo®, instrumento 
construído com fundamento na 
abordagem da aprendizagem significativa 
e no uso de mapas conceituais (Figura 1). 

Belluzzo (2007, p.75), define os mapas 
conceituais como sendo,  

[...] as representações de 
relações entre conceitos, ou entre 
palavras que substituem os 
conceitos, através de diagramas, 
nos quais o autor pode utilizar 
sua própria representação, 
organizando hierarquicamente as 
ligações entre os conceitos que 
ligam problemas a serem 
resolvidos ou pesquisas a serem 
realizadas. 
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Figura 1: Diagrama Belluzzo ®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Belluzzo – 2007 - p.81. 

Conforme se observa na Figura 1, o 
diagrama é composto de uma elipse 
central, círculos, quadrados e triângulos. 
Nesse sentido, na elipse central é 
colocado o tema ou problema de 
pesquisa. Os círculos abrangem assuntos 
diretamente relacionados ao objeto de 
pesquisa, nos quadrados são colocados 
os assuntos indiretamente relacionados e 
nos triângulos são dispostos os assuntos 
mais gerais e importantes à compreensão 
do objeto ou problema. 

Assim, demonstrados todos os passos do 
planejamento deste estudo, esperamos 
que os resultados encontrados possam 
enaltecer a importância da competência 
em informação e da inteligência 
competitiva dentro das organizações a fim 
também de valorar ainda mais a 
informação e o conhecimento no âmbito 
empresarial. 

4.  Resultados Parciais 

A pesquisa encontra-se em sua fase de 
revisão de literatura, realizando assim a 
seleção, leitura, apreciação e a reflexão 
com base nos conteúdos e contribuições 
de autores que proporcionarão o 
embasamento e aprofundamento teórico 
do projeto. 

 

5. Considerações Parciais 

A partir do que já foi levantado na revisão 
de literatura já está sendo possível 
observar como a competência em 
informação deve fazer parte das 
organizações, visto que a partir dela os 
colaboradores se tornam capazes de 
reconhecer quando uma informação é 
necessária, com encontrá-la e como usá-
la. E, com a implantação de um sistema 
de inteligência competitiva o processo 
poderá determinar informações com alto 
valor agregado que possibilitarão a 
criação de vantagens competitivas para as 
organizações. 
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Resumo 

Realizando uma abordagem qualitativa, a 
pesquisa visa analisar como a área de Ciência 
da Informação e sua característica 
interdisciplinar está subsidiando os estudos de 
cultura e comunicação informacional. 
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Abstract 

Conducting a qualitative approach, the 
research aims to analyze how the Information 
Science area and its interdisciplinary 
characteristic is subsidizing the studies of 
informational culture and informational 
communication. 

Keywords: Information Science; Informational 
Culture; Informational Communication; 
Interdisciplinarity; Information Management; 
Knowledge Management. 

 

1.  Introdução 

A Ciência da Informação (CI) é 
compreendida como um campo 
interdisciplinar. Devido a essa 
característica muito se discute sobre as 
contribuições que outras disciplinas do 
conhecimento tiveram para o 
desenvolvimento da CI e, por outro lado, 
também se discute de que forma esse 
campo do conhecimento contribui para as 
construções teóricas e metodológicas de 
conceitos e abordagens advindas de 
outras áreas. Nessa perspectiva, parte-se 
do pressuposto de que a CI possui um 
papel pertinente para os estudos da 
cultura e da comunicação informacional, 
isto é, o seu caráter interdisciplinar incita 
um novo prisma para discussões e 
reflexões para o desenvolvimento dessas 
duas temáticas. 

Contudo, evidencia-se que há certa 
ausência quanto à compreensão teórica 
da interdisciplinaridade da CI, no que 
tange a sua contribuição para os estudos 
sobre a cultura e a comunicação 
informacional, bem como os reflexos 

gerados para a denominada ‘Sociedade 
da Informação e do Conhecimento’. 

A CI como campo interdisciplinar fornece 
um arcabouço teórico essencial para os 
estudos da cultura e da comunicação 
informacional. Desse modo, se faz 
necessário aprofundar os estudos que 
vêm sendo realizados nesse âmbito, 
visando debater e refletir sobre as 
compreensões teórico-metodológicas 
construídas ao longo da existência deste 
campo científico.  

Dessa maneira, busca-se analisar a 
construção teórica da área de Ciência da 
Informação no que tange a sua 
interdisciplinaridade, de forma a 
evidenciar sua contribuição para os 
estudos da cultura e da comunicação 
informacional.  

Para tanto, pretende-se: a) Analisar 
conceitos, correntes e abordagens sobre a 
interdisciplinaridade do campo científico 
da Ciência da Informação; b) Analisar 
conceitos, correntes e abordagens sobre 
cultura informacional e comunicação 
informacional no âmbito da Ciência da 
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Informação; c) Analisar características e 
atributos aplicados à concepção da 
‘Sociedade da Informação e do 
Conhecimento’; d) Analisar as 
contribuições da área de Ciência da 
Informação no que tange a sua 
interdisciplinaridade para a cultura e a 
comunicação informacional. 

2.  Referencial Teórico 

Em termos teóricos a CI se apresenta 
como uma disciplina difícil de ser 
analisada através de uma única 
expressão, visto que é um campo 
construído a partir de sua interação com 
variáveis de outras áreas (BORKO, 1968). 

Para Le Coadic (2004, p.56) a CI tem 
como objeto de estudo “[...] estudo das 
propriedades gerais da informação 
(natureza, gênese e efeitos) dos 
processos e dos sistemas de construção, 
comunicação e uso dessa informação”. É 
consenso esse tipo de argumentação, 
qual seja, que a informação e seus 
fenômenos se constituem em um dos 
principais fatores que caracterizam o 
campo da CI, bem como o fato de ela 
possuir vínculos com outras disciplinas.  

Nessa perspectiva, a CI pode ser vista 
como uma disciplina que se relaciona com 
outras disciplinas e, portanto, pode ser 
denominada como uma Ciência 
interdisciplinar (BORKO, 1968, p.3), essa 
por sua vez, “[...] traduz-se por uma 
colaboração entre diversas disciplinas, 
que leva a interações, isto é, uma certa 
reciprocidade nas trocas, de modo que 
haja, em suma, enriquecimento mútuo” 
(LE COADIC, 2004, p.20). 

Considerando que é importante 
compreender o que de fato representa 
essa interdisciplinaridade, Gomes (2001, 
p.1) alude que “Muitas vezes se confunde 
interdisciplinaridade com a mera 
incorporação de conceitos, teorias e 
métodos de uma disciplina por outra [...]”. 
Nesse contexto, a CI tem o dever de 
instigar que os conceitos apropriados de 
outras disciplinas não sejam meramente 

reproduzidos, ao contrário, é necessário 
uma percepção visionando que novas 
construções sejam realizadas a partir 
dessa relação com outras bases teóricas. 
Como consequência disso, será possível 
demonstrar a médio ou longo prazo quais 
características e contributos esses 
conceitos herdaram, a partir do momento 
que se tornaram objeto de estudo no 
âmbito do campo da CI. 

Dessa maneira, os estudos procedentes 
de outras áreas do conhecimento devem 
encontrar no escopo da CI a oportunidade 
de desenvolver novas perspectivas, que 
podem ser construtivas às suas 
abordagens convencionais. Dentre essas 
abordagens, elenca-se a notoriedade e o 
crescimento que os estudos da cultura e 
da comunicação informacional ganharam 
no âmbito da CI. 

Uma conceituação frequentemente 
mencionada sobre cultura informacional é 
a proporcionada por Davenport e Prusak 
(1998, p.110) que a compreende como 
“[...] o padrão de comportamentos e 
atitudes que expressam a orientação 
informacional de uma empresa”. Nessa 
linha de pensamento, Choo et al. (2008, 
p.793, tradução nossa) complementa que 
“[...] a cultura informacional manifesta-se 
nos valores, normas e práticas que têm 
um impacto em como a informação é 
reconhecida, criada e usada”. 

Relacionando o conceito como 
determinante para a efetividade da gestão 
da informação, Widén e Hansen (2012, 
p.1, tradução nossa) explicam que a 
cultura informacional é “[...] parte da 
cultura organizacional voltada às práticas 
com informações, atitudes, fluxos de 
comunicação, confiança e colaboração. É 
o contexto geral de como o ambiente 
interno suporta o gerenciamento e o 
compartilhamento de informações”. 

Enfatizando a abordagem da cultura 
dentro de um contexto que enfoca no 
indivíduo e suas competências adquiridas 
em relação à informação, os autores 
Artiles Visbal e García González (2000, 
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p.49, tradução nossa) defendem que “A 
cultura informacional constitui-se em um 
elemento essencial para o 
desenvolvimento da sociedade da 
informação e do conhecimento”. 

Amplamente as abordagens sobre a 
cultura informacional demonstram o 
quanto esse elemento influencia a 
maneira com que a informação e o 
conhecimento são gerados, apropriados, 
compartilhados e usados em distintos 
contextos.  

Além disso, imbricada a essa cultura é 
preciso considerar a existência de uma 
comunicação informacional que de acordo 
com Valentim et al. (2005, p.254) “[...] é 
entendida como um processo contínuo 
que alimenta, reconhece, gera, usa e 
compartilha dados, informações e 
conhecimentos existentes no ambiente 
corporativo”. Porquanto, a comunicação 
informacional é responsável por difundir 
os valores, crenças, normas e ritos da 
cultura informacional, e 
consequentemente propicia a 
dinamização de dados, informação e 
conhecimento em qualquer contexto.  

3.  Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa é bibliográfica e visa resgatar 
conhecimentos teóricos já disseminados 
na literatura nacional e internacional sobre 
ciência da informação, 
interdisciplinaridade, cultura informacional, 
comunicação informacional, sociedade da 
informação e do conhecimento para o 
avanço do campo da Ciência da 
Informação. 

Segundo Marconi e Lakatos (2007, p.185) 
uma pesquisa bibliográfica visa colocar o 
pesquisador em uma relação direta com 
as discussões teóricas sobre um 
determinado assunto, propiciando que o 
exame aprofundado de um determinado 
tema seja discutido sob um novo enfoque, 
e possibilitando outras conclusões que 
podem inclusive ser inovadoras. 

Para esta pesquisa serão consideradas as 
categorias de materiais bibliográficos mais 
representativos ao universo de 
investigação, tais como: artigos de 
periódicos; trabalhos completos 
publicados em anais de evento; livros; 
capítulos de livros, teses e dissertações. 

Pode-se afirmar que esta pesquisa é 
exploratória, pois visa proporcionar maior 
familiaridade com o tema. Para tanto, será 
realizado leituras e fichamentos da 
literatura selecionada,  visando extrair os 
argumentos mais pertinentes 
apresentados pelos autores para o 
desenvolvimento de discussões e 
reflexões que alimentarão todo o processo 
dissertativo desta pesquisa. 

No que tange à análise das informações 
coletadas é de natureza qualitativa, pois a 
abordagem desta temática não pode ser 
traduzida em números, portanto não 
requer o uso de métodos e técnicas 
estatísticas. Trata-se de uma pesquisa em 
que o processo e a atribuição de 
significados são os focos principais de 
abordagem. 

4.  Resultados Parciais 

Evidencia-se, a partir de uma primeira 
etapa do levantamento bibliográfico, que 
os conceitos encontrados sobre cultura e 
comunicação informacional são 
geralmente providos da área de CI, o que 
já induz a acreditar que esse campo está 
contribuindo para que a cultura e 
comunicação sejam discutidas de forma 
aprofundada, a partir de outro viés, isto é, 
de suas relações com a informação e o 
conhecimento. 

Sendo assim, com o resgate teórico sobre 
cultura e comunicação informacional, 
relacionando-as à Ciência da Informação 
cujo caráter interdisciplinar propiciou 
discussões e reflexões para a construção 
teórica em torno das referidas temáticas. 
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5.  Considerações Parciais 

Diante das análises e reflexões realizadas 
até o momento pode-se confirmar que os 
conceitos difundidos na literatura sobre 
cultura e comunicação informacional 
possuem uma relação estreita com o 
papel interdisciplinar exercido pela CI. 
Assim, presume-se que a pesquisa 
conseguirá evidenciar os elementos que 
contemplam a interdisciplinaridade da CI 
que foram influentes para os estudos da 
cultura e da comunicação informacional. 
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Resumo 

O presente trabalho traz a proposta de uma 
pesquisa que visa abordar de forma qualitativa 
a leitura no Brasil. Para tal feito, delimitou-se a 
proposta de estudo em uma determinada 
cidade do interior do estado de São Paulo, 
participante do projeto “Cidades Educadoras” 
da UNESCO para servir de foco da pesquisa, 
com o intuito de obter dados precisos sobre o 
impacto da leitura na vida das pessoas da 
população. Foi adotado o conceito mais 
complexo de leitura, como componente da 
possível criação de uma postura crítica, e não 
apenas a leitura como resultado do 
letramento. O objetivo principal deste trabalho 
é traçar um panorama do impacto que práticas 
de incentivo a leitura podem ter causado na 
vida dos participantes, bem como, no âmbito 
da ciência da informação, obter dados que 
possam ajudar os profissionais da área a 
adequar, ampliar e dar maior visibilidade as já 
existentes práticas de incentivo à leitura bem 
como servir de base para novos projetos com 
esse foco. 

Palavras-Chave: Leitura; Práticas de 
Incentivo à Leitura; Construção do 
Comportamento Crítico; Políticas de Incentivo 
à Leitura. 

 

Abstract 

This paper presents the proposal of a research 
that aims to address qualitatively reading in 
Brazil. For this feat, was delimited the 
proposed study in a particular city in the state 
of São Paulo, the project participant 
"Educating Cities" UNESCO to serve as a 
focus of research, in order to obtain accurate 
data on the impact of reading in the lives of 
people in the population. Was adopted more 
complex concept of reading as a component of 
the possible creation of a critical and not just 
as a result of reading literacy. The main 
objective of this paper is to give an overview of 
the impact that reading incentive practices may 
have caused in the lives of participants, as well 
as in the context of information science, to 
obtain data that can help professionals to 
adapt, extend and give greater visibility to 
existing practices to encourage reading as well 
as serve as a basis for new projects with this 
focus. 

Keywords: Reading; Practice Reading 
Incentive; Construction of the Critical Behavior; 
Policies to Encourage Reading. 

 

1.  Introdução 

Várias e intermináveis são as discussões 
ao redor do mundo quanto ao perfil de 
leitores e crescentes são as iniciativas que 
investem nesse tema, trazendo luz à 
discussão da influência da leitura no 
desenvolvimento de nações conscientes e 
capacitadas e assim, de uma melhor 
qualidade de vida. 

Nesse estudo pretendemos pesquisar 
projetos de leitura para saber se existe 
algum que não apenas incentive o simples 

hábito de ler, mas o de ler para construir, 
e isso abrange os já ‘letrados não leitores’. 

Com isso, poderemos observar se a 
prática da leitura pode ser construída ou, 
dependendo do contexto, reconstruída, e 
se isso pode ou não ter um impacto na 
vida das pessoas, concretizando o aqui 
chamado ‘construir’ ou o chamado 
‘pensamento crítico’, abordado por Paulo 
Freire. 

No Brasil, 14 cidades fazem parte do 
projeto ‘Cidades Educadoras’, promovido 
pela UNESCO, que envolve o renovar “[...] 
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permanentemente o seu compromisso em 
formar, nos aspectos mais diversos, os 
seus habitantes ao longo da vida”, tendo 
em conta todos os grupos existentes e 
suas ‘necessidades particulares’ 
(UNESCO, 2011). 

Uma das alternativas adotada por essas 
cidades para honrar seu acordo com a 
UNESCO envolve a promoção de práticas 
de incentivo à leitura.  

Dadas essas considerações, passamos a 
questionar: Qual o impacto que práticas e 
políticas de incentivo a leitura podem ter? 
Como surgem esses projetos? É possível 
mensurar os benefícios? Se sim, como? 
Teriam essas práticas real impacto na 
vida de leitores e não leitores? Existe 
algum benefício político explorado por 
elas? O intuito de responder a essas 
perguntas motiva e embasa este trabalho. 

2.  Referencial Teórico  

2.1 Educação 

No início do trabalho lançamos a 
discussão da necessidade de 
diferenciação entre letramento e educação 
e da necessidade do educando construir 
uma postura crítica frente a sua realidade 
e universo. 

Essa diferença entre letramento e 
educação é clara quando nos apegamos 
aos princípios educativos defendidos por 
Paulo Freire, onde várias são as 
discussões sobre os métodos usados 
pelos docentes, os quais são 
diferenciados pelo autor como métodos 
‘bancários’ e ‘prática educativo-criativa’. 
(FREIRE, 1996). 

A educação dever ir além da simples 
transferência de conhecimento (ou 
simples dados, já que não podemos 
garantir que essa transferência se 
concretize de forma proveitosa ao nosso 
receptor), transpondo a barreira sólida que 
hoje encontramos em muitos formatos, 
onde o professor é instruído a dizer 
exatamente o que o livro traz, e então 

adentrar ao universo de instigar o seu 
aluno, promovendo a atitude crítica e 
curiosa de sua natureza humana. 

O homem em sua natureza tem o 
benefício (e isso deve ser visto como tal), 
diferente dos outros animais, de se ver no 
mundo como um ser inacabado, passível 
de construção, ampliação e evolução, e 
isso é o que o impulsiona a melhorar, a se 
observar no mundo como parte dele e 
poder avaliar seus impactos e 
compromissos éticos e espaciais. Essa 
peculiaridade do animal humano é 
prejudicada quando ele cresce imerso em 
um sistema de ensino que ignora seu 
conhecimento cultural tácito e lhe 
condiciona a absorver ensinamentos pré-
fabricados por uma sociedade que não vê 
benefício nesse espírito indagador rebelde 
da natureza humana e que, por isso, faz 
tudo para reprimi-la, formando meros 
letrados, receptores de dados que 
aceitaram sua condição e pararam de 
refletir quanto ao seu impacto no mundo e 
na sociedade (FREIRE, 1979; 1996). 

Porém, quando educando e educador se 
encontram no processo de ensinar para 
construir, ambos se tornam receptores e 
construtores da educação, num processo 
recíproco de troca de experiências e 
conhecimentos, o que instigará ainda mais 
a ‘rebeldia’ dos pensamentos, que não só 
se apegará a divulgação do conhecimento 
já existente, mas na ciência de que há 
mais, e na construção do novo 
conhecimento, capaz de protestar, lutar e 
crescer (FREIRE, 1979). 

Piaget fala sobre a necessidade de a 
educação exercitar a inteligência desde 
seus primórdios, ajudando no 
desenvolvimento moral e lógico e defende 
que, caso uma postura construtiva seja 
adotada, esta desenvolverá ao fim do seu 
ciclo a retenção maior de conhecimento e 
um aumento significativo de sua 
curiosidade nata, e ao desenvolvimento 
de seu posicionamento crítico, que 
impedirá que sua memória prevaleça 
sobre seu raciocínio (PIAGET, 1975). 
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2.2 Leitura 

A leitura, conhecida popularmente como 
hábito de ler, e que em nosso contexto 
será trabalhada também em suas 
vertentes que vão além do texto escrito é 
discutida mundialmente, sendo tópico de 
fóruns, pesquisas e discussões. 

Sabino (2008) descreve: 

Ler é apreender o significado do 
conjunto dos símbolos 
descodificados, tentar descobrir o 
sentido que o autor deu à 
narrativa e comparar as próprias 
experiências com as descritas no 
texto, descobrindo novos 
conceitos e reformulando os 
antigos. Tal atitude leva o leitor 
ao questionamento e à busca de 
respostas. 

A autora ainda ressalta que a leitura deve 
ocorrer também sem a presença de 
símbolos, uma leitura mental, na qual a 
pessoa recorre aos seus próprios 
conhecimentos para estabelecer a 
chamada ‘leitura reflexiva’. 

A leitura do texto escrito pode nos trazer 
parâmetros palpáveis por sua 
característica física, fácil de quantificar e, 
por isso, inúmeras pesquisas se apegam 
a este tipo específico de leitura. Podemos 
negar que o processo de leitura reflexiva 
ou crítica normalmente inicia-se nesta 
fase? 

Sim, podemos, essa discussão de em 
qual ponto a leitura se inicia é cabível de 
reflexão quando nos apegamos a leitura 
plena, como ato de posicionamento do ser 
perante o mundo. Lembramos que 
queremos ressaltar a leitura em seu 
processo mais complexo, não na simples 
decodificação das palavras. 

Nesse estudo queremos ver como o 
acesso a leitura do texto pode impactar na 
vida das pessoas, se ele poderá contribuir 
ou não para a postura crítica que o 
homem deve desenvolver, porém sem 
deixar de questionar as motivações que o 
levam a chegar a este estágio de leitura, 

para chegarmos a um parâmetro quanto a 
em que ponto a leitura escrita está 
inserida em sua vida – ela vem antes ou 
depois da necessidade de lutar, 
questionar, construir... – lemos para ser, 
ou somos, por isso lemos? 

2.3 Brasil - políticas públicas de incentivo 
à leitura 

As práticas que impactaram diretamente 
no âmbito da leitura no Brasil, 
cronologicamente e resumidamente, 
envolvem: em 1925 a criação de uma 
editora brasileira de alcance nacional por 
Monteiro Lobato; em 1935, criação de 
unidades móveis na biblioteca, visando 
um maior espaço para jovens e crianças e 
o interesse por outras formas de memória 
(oral e musical); criação do Instituto 
Nacional do Livro (INL), em 1937, que 
existiu até 1990, quando foi extinto pelo 
Governo Collor, dando lugar ao 
Departamento Nacional do Livro; em 
1962, Paulo Freire apresentou um novo 
método de alfabetização, que passou a 
ser adotado em vários países, inclusive 
em algumas cidades brasileiras, como 
Recife, palco do I Encontro Nacional de 
Alfabetização e Cultura Popular (1963); 
em 1991 surge o Programa Nacional de 
Incentivo à Leitura (PROLER), que foi 
praticamente anulado durante o Governo 
Fernando Henrique Cardoso, sendo 
reativado durante o Governo Lula (2003-
2010) (SANT’ANNA, 2010). 

Chegamos então ao nosso ponto principal 
– o Plano Nacional do Livro e Leitura 
(PNLL), criado durante o Governo Lula, 
precisamente em 2006. 

Atualmente, os projetos envolvidos nesse 
programa são mapeados em 4 eixos de 
ações: Democratização do Acesso - (265 
Projetos); Fomento à Leitura e à 
Formação de Mediadores - (222 Projetos); 
Valorização do Livro e da  Leitura - (57 
Projetos); e Desenvolvimento da 
Economia do  Livro  - (50 Projetos). 
(PLANO..., 2012). 
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3.  Procedimentos Metodológicos 

A base para o desenvolvimento dessa 
pesquisa será a recente publicação da 
Análise sobre o comportamento do leitor e 
hábitos de leitura na América Latina, 
publicado pelo Centro Regional para o 
Fomento do Livro na América Latina e o 
Caribe (CERLALC). O estudo nos traz 
importantes dados sobre como estão os 
hábitos de leitura em países da América 
Latina, nos possibilitando um confiável e 
importante comparativo. 

Já no âmbito brasileiro, possuímos uma 
pesquisa recente que trata do perfil de 
leitores, porém numa análise quantitativa, 
focado no mercado, mesmo porque a 
pesquisa foi promovida pelo mercado 
editorial brasileiro. Trata-se do trabalho 
Retratos da leitura no Brasil, publicado em 
2012, que servirá como comparativo, para 
que possamos confrontar os dados 
divulgados com os da América Latina 
(INSTITUTO..., 2013). 

Considerando o caráter qualitativo da 
pesquisa, empregaremos como base de 
análise dos dados obtidos, a Análise do 
Discurso. A escolha dessa metodologia foi 
baseada na importância que esse método 
agrega ao contexto social da análise, 
trabalhando com o homem e a linguagem 
em sua historicidade (SILVA, 2005). 

4.  Considerações Parciais 

Os autores Hoyos e Salinas, na 
divulgação do trabalho desenvolvido pela 
CERLALC, relatam que um dos objetivos 
do trabalho envolve a aplicação de um 
objeto similar de pesquisa, também com 
medidas de tempo similares, para análises 
mais complexas em todos os países do 
mundo (HOYOS; SALINAS, 2012). 

Essa análise similar, se realmente fosse 
implantada no país, podia nos trazer 
resultados mais intrínsecos quanto a 
realidade de leitores e não leitores. 

É exatamente essa pretensão que esse 
estudo apresenta, porém com um grau 
mais qualitativo – analisando possíveis 

impactos de desenvolvimento social. Os 
resultados obtidos poderão nos trazer luz 
quanto à importância de projetos desse 
segmento, e da participação e 
conhecimento da população sobre tais 
projetos, podendo contribuir para a 
ampliação destes e para o melhor 
conhecimento do perfil das pessoas que 
se beneficiam com eles. 
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Resumo 

Diante do mercado globalizado com intensas 
inovações, mudanças organizacionais e 
tecnológicas predominam a necessidade de 
percepção pelos gestores em obter 
informações relevantes e confiáveis que 
determinem o êxito organizacional e criem 
vantagens competitivas, a utilização da 
informação e seus fluxos, mediante domínio 
do acesso e uso de  fontes disponíveis na 
aquisição de novos conhecimentos para o 
processo decisório interno e externo é 
primordial. Desse modo, apresenta-se projeto 
cujo propósito é identificar quais as fontes de 
informação internas e externas são 
disponibilizadas pelas organizações, como os 
gerentes as utilizam enquanto diferenciais 
para as tomadas de decisão em negócios e o 
impacto dessas decisões no desenvolvimento 
e competitividade organizacionais. 

Palavras-Chave: Informação; Fontes de 
Informação; Tomada de Decisão; Gestão da 
Informação. 

 

Abstract 

Faced with intense global market innovations, 
organizational and technological changes 
predominate perception of the need for 
managers to obtain relevant and reliable 
information to determine organizational 
success and create competitive advantages, 
the use of information and its flows through the 
access to and use of available sources to 
acquire new knowledge for decision making is 
paramount internal and external. Thus, it 
presents its plan to identify the sources of 
internal and external information are available 
by organizations such as managers use them 
as differentials for decision making in business 
and the impact of those decisions on 
organizational development and 
competitiveness. 

Keywords: Information; Information Sources; 
Decision Making; Information Management. 

 

1. Introdução 

Na atual gestão empresarial oriunda de 
uma globalização dinâmica e implacável, 
as informações obtidas pelos gestores são 
consideradas de valor imensurável e 
determinante para o êxito e performance 
organizacional diante do mercado 
consumidor, criando vantagens 
competitivas, suprindo e atendendo as 
expectativas e necessidades dos clientes, 
aumentando a probabilidade de sucesso 
em decisões gerenciais. Assim, é 
fundamental que o gestor esteja em pleno 
gozo de sua capacidade de adaptação, 
habilidade, flexibilidade diante das 

mudanças velozes e desafios que surgem 
no modelo corporativo. 

O conhecimento adquirido das 
informações adequadas e confiáveis 
provenientes do acesso e uso dos 
recursos disponibilizados pelas 
organizações proporcionam um 
gerenciamento eficiente e eficaz de 
profunda interatividade, resultando na 
visão sistêmica com ações planejadas e 
executadas, onde o bom desempenho das 
organizações é alcançado mediante as 
atitudes e comportamento de decisões 
gerenciais estratégicas coerentes ao 
cenário atual. 
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Desse modo, em termos de negócios, as 
instituições buscam cada vez mais a 
informação como um recurso 
fundamentação à sua sobrevivência, 
destacando-se a importância de um 
conjunto de dados sistematizados e 
inteligíveis que pode auxiliar o processo 
decisório decorrente dos ambientes: 
interno e externo. 

Para Dias e Belluzzo (2003) a adequada 
capacitação do profissional, na utilização 
de modernas e eficazes ferramentas que 
agreguem valor à informação e novas 
abordagens de gerenciamento, 
favorecerão a oferta de informações e o 
compartilhamento do conhecimento 
contido nas mais variadas fontes. 

Nesse cenário apresentado, tem 
importância primordial identificar quais as 
fontes de informação internas e externas 
são disponibilizadas pelas organizações, 
como os gerentes as utilizam enquanto 
diferenciais para as tomadas de decisão 
em negócios e o impacto dessas decisões 
no desenvolvimento e competitividade 
organizacionais. 

2. Referencial Teórico 

A partir de uma abordagem seletiva à 
literatura especializada, algumas 
contribuições são consideradas 
pertinentes e facilitadoras da 
compreensão do cenário e entorno que 
envolvem o tema em foco. Em 
decorrência, são apresentadas na 
sequência, embora de forma sintetizada.  

Inicia-se por destacar que as 
organizações que estão inseridas no 
mercado extremamente mutável deverão 
valorizar e administrar corretamente as 
informações, utilizando e explorando de 
maneira eficiente a aquisição de novos 
conhecimentos (BEAL, 2004).  

No mercado econômico a tecnologia da 
informação possui reflexão em todos os 
aspectos, sejam sociais, políticos ou na 

globalização e seus impactos competitivos 
é um instrumento de informação utilizado 
pelas organizações em todos os âmbitos 
que geram conhecimento e oportunidades 
estratégicas (DIAS; BELLUZZO, 2003). 

Diante da nova economia, a informação é 
o ativo de maior valor às organizações, 
sendo vital a qualidade diante da 
velocidade tecnológica e inovadora de 
produtos e serviços (TEIXEIRA FILHO, 
2000). 

“Já é do consenso geral, no mundo 
empresarial, que as informações 
compõem um dos maiores e mais valiosos 
ativos da empresa” (CASSARRO, 1999, 
p.26), sendo que a tecnologia da 
informação gera conhecimento 
fundamental para flexibilidade e 
competitividade e desempenho dos 
negócios, sendo uma ferramenta para o 
domínio gerencial (WEILL; ROSS, 2006).  

Na gestão empresarial, novas políticas 
como a utilização e domínio da tecnologia 
da informação levam as organizações a 
definirem a prospecção de maior 
lucratividade, maior produtividade, reduzir 
custos, melhorar a qualidade e tornarem-
se mais competitivas (OLIVEIRA, 2000). 

No sistema organizacional adquirir uma 
visão sistêmica de maneira integrada e 
complexa, admitindo inclusive as reais 
mudanças quando necessárias é vital 
para as tomadas de decisões (BIO, 1996). 

O desafio de acompanhar as diversas 
mudanças ambientais traz às 
organizações a preocupação em atender 
as necessidades e expectativas dos 
clientes, do governo, da economia e 
sociedade, analisando a estratégia 
competitiva diante das novas tecnologias 
(OLIVEIRA, 2004). 

Na sociedade contemporânea, 
denominada como era da informação, os 
produtos e serviços são disseminados e 
divulgados pela Internet, esses conteúdos 
inter-relacionam-se, pois dependem da 
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decisão coletiva ou individual, em que a 
gestão da informação e a gestão do 
conhecimento alcancem os resultados 
projetados desde que o receptor dessas 
informações tenha competência e 
habilidade para fazer uso desse 
conhecimento (TAKAHASHI, 2000). 

2.1 Informação e Tomada de Decisão 

As informações utilizadas pelos gestores 
podem auxiliar no planejamento 
estratégico, em que os objetivos e metas 
são definidos respeitando-se o período de 
tempo para alcançá-los, avaliar as 
estratégias, execuções, soluções e aplicar 
ações corretivas, são pontos positivos 
dentro do ambiente corporativo (BEAL, 
2004). 

De acordo com Valentim (2008), as 
organizações que querem obter sucesso 
em seu desempenho, necessitam que as 
informações disponíveis sejam 
canalizadas, compreendidas e aplicadas, 
gerando um novo conhecimento ao 
indivíduo em uso de seus atributos. 

Outra abordagem sobre o conhecimento 
organizacional e o uso da informação é 
encontrada: 

O conhecimento organizacional é 
uma propriedade coletiva de rede 
de processos d uso da 
informação, por meio dos quais 
os membros da organização 
criam significados comuns, 
descobrem novos conhecimentos 
e se comprometem com certos 
cursos de ação. O conhecimento 
organizacional emerge quando os 
três processos de uso da 
informação – criação de 
significado, construção do 
conhecimento e tomada de 
decisões – se integram num ciclo 
contínuo de interpretação, 
aprendizado e ação (CHOO, 2003 
p.420). 

O papel do gestor na organização é 
caracterizado pelas ações efetivas em 

levantar e estudar profundamente dados e 
alternativas baseadas em informações e 
análise dos resultados, por meio de um 
processo sistematizado implantado nas 
empresas.  Esse recurso é indispensável 
para tomada de decisões gerenciais 
(GUIMARÃES; ÉVORA, 2004). 

De acordo com Beal (2004), os sistemas 
de informações gerenciais (SIG) permitem 
aos gestores uma visão ampla e 
detalhada de suas operações, que 
refletem no êxito de controle, 
monitoramento e planejamento do 
negócio. 

Por sua vez, para Oliveira (2000), os 
profissionais necessitam de qualificação, 
domínio na compreensão e manuseio, 
análise crítica e aprimoramento constante. 
Portanto, um sistema de informação 
coerente, bem estruturado e informatizado 
adequadamente, é um conjunto de 
benefícios à disposição dos executivos 
que almejam ampliar a capacidade e 
conhecimento da organização frente às 
dificuldades e decisões de maneira rápida 
e ágil nas resoluções de processos 
decisórios. 

As informações gerenciais são baseadas 
no levantamento das necessidades 
organizacionais, onde a visão sistêmica e 
interdependentes de todos os setores 
gera decisões que levam em 
consideração o ambiente interno e 
externo, cultural, político e 
socioeconômico (MELO, 2002). 

As constantes mudanças do mercado 
competitivo traz às organizações um novo 
enfoque às mudanças de comportamento 
devido as necessidades de clientes, 
vendas, distribuição e canais de 
comunicação, adotar uma postura flexível 
e inovadora, adaptando-se e reavaliando 
o processo organizacional favorecendo a 
adoção de ações planejadas pela 
empresa (BEAL, 2004).  

A aprendizagem, organização, 
processamento, comunicação e utilidades 
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das informações, dependem dos valores 
culturais organizacionais, que resultam em 
atitudes e comportamentos dos indivíduos 
que detém das informações e fazem uso 
de sua real importância (MEIRELES, 
2004). 

A economia de um país é resultado das 
informações que a sociedade dispõe por 
meio da comunicação, o conhecimento 
adquirido e divulgado está relativamente 
inter-relacionado com os diferentes 
segmentos econômicos dentro desse 
processo econômico e social produtivo e 
inovador (VALENTIM, 2002). 

2.2 Fontes de Informação para a Tomada 
de Decisão 

Os sistemas de informação são 
instrumentos utilizados pelos gestores 
para interpretar, coordenar e executar 
ações que envolvem atividades da 
empresa (BIO, 1996). 

A informação atualmente disseminada nos 
meios de comunicações é de acesso 
rápido, trazendo à sociedade uma 
dependência de computadores e internet; 
onde obtém a informação digital 
(VALENTIM, 2010). 

As fontes de informações das 
organizações podem ser formais e 
informais; formais são aquelas que são 
encontradas em fontes devidamente 
reconhecidas, fidedignas, confiáveis e 
relevantes como jornais, revista, registros 
e documentos oficiais, publicações e 
pareceres; já as fontes informais são 
aquelas disponibilizadas em conversas 
paralelas e boatos, encontradas em 
ambiente interno e externo da 
organização (BEAL, 2004).   

Os gestores detêm informações das 
organizações, por meio delas é possível 
planejar, executar e controlar ações com 
cautela para neutralizar riscos nas 
tomadas de decisões, também conhecido 
como sistema de informação gerencial 
(SIG), estas informações devem ser 

adequadas, relevantes e confiáveis sendo 
fundamental para o sucesso da 
organização a participação assídua e 
constante do gestor bem como sua 
competência, habilidade e 
responsabilidade são fundamentais no 
processo gerencial (CASSARRO, 1999). 

Vale lembrar também que a convergência 
de conhecimento em oportunidades 
competitivas, é diferencial estratégico 
necessário para a sobrevivência da 
organização na nova era da informação 
(TAKAHASHI, 2000). 

Promover a aprendizagem organizacional, 
direcionando para a capacitação e 
autodesenvolvimento dos profissionais, 
torna a empresa capaz de dominar o 
conhecimento e tornar-se mais 
competitiva (TEIXEIRA FILHO, 2000). 
Considera-se, ainda, que criar e acumular 
conhecimento organizacional e individual 
é papel das organizações, sendo utilizada 
como estratégia de ambiente de negócios 
(TAKEUCHI; NONAKA, 2008). 

2.3 Necessidades e Uso de Informação 
pelos Gestores 

Para que os objetivos organizacionais 
sejam alcançados é necessária a 
utilização do conhecimento implícito nos 
processos e aplicado nas estratégias 
competitivas (TEIXEIRA FILHO, 2000). 
Isso requer o desenvolvimento de 
habilidade e condições para compreensão 
das mudanças implícitas nos diversos 
sistemas políticos, sociais e humanos,  o 
que torna o profissional um agente de 
mudanças com profunda percepção de 
valores e culturas organizacionais (BIO, 
1996). 

Segundo Beal (2004) o sistema de 
informação estratégico também conhecido 
como sistema de suporte à decisão 
(SSD), pode ser utilizado como ferramenta 
de análise pelas disposições de dados 
oferecidos aos gestores, permitindo 
utilizar das informações operacionais, 
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gerenciais e estratégicas aumentando as 
chances de escolhas certeiras com 
viabilidade e crescimento organizacional. 

As mudanças organizacionais exigem dos 
gestores qualificações como diferencial 
estratégico e êxito nas transições das 
empresas para obtenção da administração 
adequada e sobrevivência (PORTER, 
2004). 

O fluxo de informações, disponibilizados 
nos canais de comunicação proporcionam 
conhecimento às organizações que 
conseguem captar, com competência e 
maturidade, além de interpretarem e 
tratarem as informações de modo eficaz, 
analisando as oportunidades e ameaças 
aplicando ações defensivas, agressivas e 
corretivas em suas decisões (DIAS; 
BELLUZZO, 2003).  

As informações entre o mercado e as 
empresas, geram conhecimento efetivo da 
capacidade e condições organizacionais 
de atuação de posicionamento de 
resultados (PORTER, 2004). 

Para Oliveira (2005), o executivo deve 
apresentar uma capacidade inovadora, 
estrategista, profissionalismo, 
competência, consolidar de maneira 
estruturada o êxito administrativo e de 
negócios dentro da empresa. Assim, é 
fundamental a sua condição de acesso e 
uso às fontes de informação para 
promover tomadas de decisão 
estratégicas para as organizações no 
cenário contemporâneo. 

O referencial teórico apresentado revela a 
necessidade de estudos e pesquisas 
como a que propõe este projeto, 
envolvendo as novas condutas dos 
gestores que dizem respeito ao acesso e 
uso da informação para a construção de 
conhecimento e sua aplicabilidade as 
tomada de decisão com maior 
assertividade nas organizações 
contemporâneas. Em decorrência, 
apresentam-se os procedimentos 

metodológicos utilizados para a 
consecução dos objetivos propostos. 

3. Procedimentos Metodológicos 

Para fundamentar a sistematização de 
conceitos e princípios de Marconi e 
Lakatos (2010), inicialmente, será utilizada 
a pesquisa exploratória e bibliográfica, 
almejando a construção do referencial 
teórico. Após esta etapa será 
desenvolvida também uma pesquisa 
documental, a fim de subsidiar a 
compreensão da ambiência do universo 
de pesquisa selecionado – Empresa de 
grande porte na área de produtos de 
acabamento para a construção civil na 
cidade de Agudos (SP) para o 
desenvolvimento do estudo de caso, com 
fundamento em Gil (2009).  

Buscar-se-á identificar e analisar quais as 
fontes de informação disponibilizadas e 
como ocorre sua utilização por gestores 
como diferencial para tomadas de decisão 
em negócios. A população de interesse 
serão os gerentes das diferentes áreas da 
referida empresa (estimativa de 30), 
considerando serem os mesmos aqueles 
que tomam decisões estratégicas. A 
técnica do questionário (perguntas abertas 
e fechadas) será utilizada, sendo que será 
efetuado um pré-teste via e-mail para os 
ajustes ao instrumento antes da sua 
aplicação em definitivo. 

4. Resultados Parciais 

A pesquisa bibliográfica realizada até o 
momento possibilitou conhecer a visão de 
novos autores, que não foram 
mencionados no projeto preliminar, 
agregando valor inestimável para 
evolução da pesquisa, coerência e 
domínio dos assuntos abordados. 

A priori a pesquisa está sendo 
desenvolvida atendendo às expectativas e 
conceitos pré-estabelecidos, consolidando 
a necessidade da informação e a 
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competência e habilidades específicas 
dos gestores no sentido de utilizar as 
fontes de informação de forma inteligente 
e como agregadoras de valor às tomadas 
de decisão nas organizações. É 
importante ressaltar que todos esses 
apontamentos exigirão dos gestores o 
domínio de instrumentos para interpretar 
dados e informações disponíveis, 
coordenar e executar ações onde 
necessitará de planejamento e 
oportunidade estratégica, monitoramento 
e controle dos processos e fluxos 
informacionais, aumento na lucratividade, 
produtividade, qualidade e redução de 
custos. 

5. Considerações Parciais 

Diante da construção do referencial 
teórico dos resultados e, certamente, com 
a realização e interpretação do estudo de 
caso, espera-se poder confirmar a 
necessidade da competência e 
habilidades que devem ser desenvolvidas 
pelos gestores no acesso e uso da 
informação resultando em diferenciais que 
são fundamentais diante da 
competitividade e êxito organizacional 
para tomada de decisões em negócios. 
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Resumo 

As bibliotecas universitárias estão vinculadas 
ao sistema de inovação que modificam 
parâmetros sociais, culturais, políticos e 
tecnológicos. Assim, investiga-se como se 
molda a inovação dentro de bibliotecas 
universitárias e o desenvolvimento 
organizacional como contributo para a 
inovação e gestão profissional. A pesquisa 
caracteriza-se como estudo de caso. Esse 
trabalho permitirá aos profissionais verificarem 
a importância da gestão em prol da inovação 
organizacional, que no âmbito das bibliotecas 
universitárias permite melhores condições de 
atuação profissional que, por sua vez, reflete 
nas esferas em que está inserida. 

Palavras-Chave: Inovação; Desenvolvimento 
Organizacional; Bibliotecas Universitárias; 
Processo de Gestão Profissional. 

Abstract 

Academic libraries are linked to the innovation 
system that modifies social, cultural, political 
and technological parameters. Thus, we 
investigate how to shape the innovation within 
academic libraries and organizational 
development as a contribution to innovation 
and professional management. The research 
is characterized as a case study. This work will 
allow professionals to verify the importance of 
management in support of organizational 
innovation, which in the context of academic 
libraries allows better professional 
performance which, in turn, reflected in the 
spheres in which it operates. 

Keywords: Innovation; Organizational 
Development; Academic Libraries; 
Professional Management Process. 

 

1.  Introdução 

A inovação tem sido reconhecida como 
um das características essenciais da 
economia contemporânea e motor para o 
desenvolvimento econômico. Na busca 
para medir o grau de desenvolvimentos 
dos países, a Word Economic Forum 
(WEF) formula anualmente relatório de 
competitividade global de 139 países, no 
qual o Brasil alcançou a 48º posição em 
2013. A pontuação de desempenho é 
calculada pela compilação de dados 
públicos de doze categorias principais 
denominadas pilares e que contemplam 
em um de seus itens o fator de inovação. 
O objetivo desta medição é de analisar a 
competitividade entre os países que pode 
ser avaliado por meio da pesquisa 
especializada em serviços de treinamento, 
formação continuada de colaboradores, 

qualidade dos institutos de pesquisa 
científica, colaboração em pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) entre 
Universidade - indústria. 

Percebe-se assim que as universidades 
junto com sua estrutura orgânica são 
elementos que contribuem para a 
inovação e leva ao desenvolvimento do 
país. Por isso, ocorrem diversas 
pesquisas no âmbito internacional que 
destacam as melhores universidades do 
mundo, pois essas são qualificadas por 
gerar, difundir e disseminar conhecimento. 
Neste ranking, universidades brasileiras 
destacam-se como as melhores e 
observa-se que a biblioteca é um dos 
principais fatores avaliativos.  

O aumento da eficácia, excelência em 
resultados, representa para os gestores 
da biblioteca à sobrevivência da 
organização e a colaboração com os 
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membros da equipe, que necessita 
desenvolver processos conscientes e 
explícitos para a mudança organizacional 
(KATSIRIKOU; SEFERTZI, 1999).  Por 
isso, é de suma importância estimular a 
prática de mecanismos para a interação 
dentro da organização - colaboração entre 
os diferentes setores e participação dos 
funcionários na inovação da organização. 

Apesar destas atividades e da pressão 
profissional, ainda ocorre pequenas 
discussões na literatura acadêmica sobre 
inovação e o processo de gestão 
profissional do bibliotecário. Isso ilustra a 
limitação para aprender com outras 
organizações suas experiências. Muitas 
vezes as bibliotecas acadêmicas fazem 
mudanças, mas sem uma avaliação 
adequada do impacto e do valor da 
mesma, especialmente sem considerar 
como uma inovação (mesmo que seja 
pequena) poderá ajudar a biblioteca a 
cumprir seus objetivos de apoiar a 
aprendizagem e pesquisa no campo 
acadêmico. Além disso, a noção de 
inovação estratégica não tem sido 
amplamente discutida entre os 
profissionais da informação e incorporar 
uma perspectiva estratégica para a 
inovação encorajaria gestores e 
funcionários a refletir sobre o processo de 
inovação (ROWLEY, 2011). 

Frente a essas colocações, questiona-se 
como a inovação contribui para o 
desenvolvimento da biblioteca 
universitária por meio do processo de 
gestão de seus profissionais no ambiente 
de trabalho. 

A pesquisa possui como objetivo geral 
analisar os produtos e serviços de 
bibliotecas universitárias através de 
descritores da inovação. Propõe-se ainda 
determinar o caráter inovativo para o 
ambiente informacional. 

Define-se como objetivos específicos: 

a) Identificar na literatura da área da 
Ciência da informação a 

caracterização da inovação em 
bibliotecas universitárias; 

b) Identificar e analisar as estratégias 
existentes para desenvolvimento 
organizacional em prol da inovação 
em bibliotecas universitárias; 

c) Levantar os serviços e produtos que 
possuem caráter inovativo. 

Para tanto, identifica-se a criação de 
descritores para o conceito de inovação a 
partir dos resultados da pesquisa 
disponibilizados na literatura da área de 
CI. Acredita-se que o desenvolvimento de 
descritores de inovação para biblioteca 
universitária permitirá a identificação de 
ações, produtos e serviços no processo 
de trabalho. Para tanto, poderá ser 
avaliada a estrutura orgânica que 
permeará uma linearidade das ações dos 
indivíduos dentro da organização. 

2.  Referencial Teórico  

A Teoria dos sistemas, ou no sentido mais 
amplo, Teoria Geral de Sistemas, 
instaurou a crença que o sistema se 
constitui em vários componentes, ou seja, 
os indivíduos estão em um mundo no qual 
tudo está interligado. Bertalanffy (1976, 
p.71) explica que a Teoria geral dos 
sistemas possui caráter interdisciplinar, 
assim, estudos podem ser aplicados em 
diversos ramos tradicionais da pesquisa 
científica. A Teoria Geral de sistemas “[...] 
não está limitada aos sistemas materiais, 
mas aplica-se a qualquer todo constituído 
por componentes em interação”. Os 
sistemas podem ser classificados 
baseados em suas relações com o 
ambiente. O sistema fechado é isolado a 
partir do seu meio ambiente, não há a 
importação ou exportação de material e 
seu estado final é inequivocamente 
determinado por sua condição inicial. Por 
outro lado, o sistema aberto realizada 
trocas materiais com o ambiente e tem 
características básicas de autorregulação 
(ANDREW, 1965). 
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Bertalanffy (2008, p.64-65) exemplifica o 
sistema fechado como o movimento de 
um sistema planetário cujas posições dos 
planetas são determinantes por suas 
condições no tempo. Em contrapartida, o 
sistema aberto pode ser exemplificado por 
meio dos organismos vivos que por sua 
própria natureza e definição são 
essencialmente sistemas abertos, já que 
estão em constante interação com o 
ambiente, mediante a troca de energia, 
matéria e informação. Nessa perspectiva, 
a Teoria de sistemas pode contribuir para 
a maneira como ocorre a gestão dentro da 
organização, uma vez que a teoria possui 
um caráter sistêmico, os profissionais 
passam a buscar soluções em vertentes 
que são integradoras.   

Dessa maneira, a busca pela necessidade 
de compreender e identificar maneiras 
que pudessem ajudar aprimorar a 
organização, a Teoria do 
Desenvolvimento Organizacional tornou-
se essencial. O Desenvolvimento 
Organizacional (DO) é reconhecido como 
um agente de mudança valioso, não 
somente pelos tipos de atividades 
empregadas, mas também no 
encorajamento da organização para 
pensar continuamente sobre como eles 
poderiam melhorar a fim de permanecer 
estável no seu nicho de mercado 
(PARSCH; BAUGHMAN, 2010). 

Na concepção de French e Bell (1981), o 
DO consiste em esforços de longo prazo, 
apoiado pela administração estratégica, 
destinado a melhorar o processo de 
solução de problemas e o processo de 
renovação de uma organização, por meio 
de um eficaz e colaborativo diagnóstico e 
administração da cultura organizacional. 

De maneira geral, muitas definições de 
DO convergem em seis aspectos 
fundamentais: (1) mudança planejada; (2) 
processos de solução de problemas 
advindos das ameaças e oportunidades 
conferidas pelo ambiente; (3) necessidade 
de melhorias dos processos internos e de 
autorrenovação; (4) perspectiva de 

administração participativa por meio do 
compartilhamento da gestão com os 
colaboradores; (5) desenvolvimento e 
fortalecimento (empowerment) de equipes 
no sentido de dotá-las de liberdade de 
atuação, de participação nas decisões, 
plena autonomia no desempenho de 
tarefas e responsabilidade total pelos 
resultados (equipe autogerenciada); (6) a 
perspectiva de pesquisa-ação, ou seja, 
utilizar a pesquisa para o diagnóstico e a 
ação para a mudança (SILVA JÚNIOR; 
VASCONCELOS; SILVA, 2010). 

O processo de mudança adotado no DO 
baseia-se no modelo de Kurt Lewin, que 
mais tarde foi desenvolvido por Schein 
(1972). O modelo envolve três etapas, o 
descongelamento, mudança e 
recongelamento. Na fase de 
descongelamento as idéias e práticas são 
derretidas e desaprendidas para serem 
substituídas por novas idéias e práticas 
aprendidas. A segund fase, de mudança, 
implica no desenvolvimento de novas 
crenças, atitudes, valores e padrões de 
comportamento. E na terceira fase, o 
recongelamento, indica que novas 
crenças, atitudes, valores e padrões de 
comportamento são solidificados e 
integrados ao resto do sistema. 

Assim ponderá-se que o processo de 
mudança é uma das chaves da inovação, 
que com devidas articulações permitem 
que as organizações desenvolvam suas 
atividades com eficiência e eficácia. A 
geração de inovação leva a uma posição 
de dominância competitiva que 
contribuem para o desenvolvimento da 
organização e compreender a inovação 
em organização é fundamental para os 
gestores (QUINTANE et al., 2011). 

Com base no trabalho de Schumpeter 
(1934), a inovação tem sido definida como 
a primeira introdução de novos produtos, 
processos, métodos, ou sistema. Essa 
definição ressalta a dual natureza da 
inovação tanto quanto o processo (a 
introdução de) e o resultado (produto, 
processo, método e sistema). 
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A inovação como processo permite que os 
pesquisadores investiguem a constituição 
das atividades de inovação. Por exemplo, 
pesquisadores investigam as atividades 
relacionadas com a criação de laços 
sociais que levam a inovação. A inovação 
como resultado define-se como 
característica do resultado, como alguma 
coisa nova. No entanto, o grau de 
novidade da inovação (a partir do 
incremental para o radical) não é 
intrínseco à idéia; isto está ligado ao 
julgamento do indivíduo do que é 
novidade (QUINTANE et al., 2011). 

Nessa perspectiva, Ellström (2010) 
adiciona a inovação organizacional, que 
se incide uma vez que novas maneiras de 
organização determinam o processo de 
trabalho, isto é, nova organização de 
trabalho e novo método de trabalho – 
sendo que essa renovação é baseada em 
aprendizagem e por meio do processo de 
trabalho dentro das operações. 

Contudo, a inovação pode surgir por meio 
de tecnológica e de conhecimento não 
tecnológico. Inovações não tecnológicas 
estão intimamente relacionadas com o 
know-how, habilidades e condições de 
trabalho que são incorporados em 
organizações (WORLD..., 2013). 
Evidencia-se que a inovação não está 
atrelada somente a aplicabilidade de 
aparatos tecnológicos, mas sim das 
mudanças orientadas e planejadas dentro 
do ambiente organizacional. 

3.  Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa possui abordagem qualitativa, 
do tipo descritivo-exploratória, cujo 
método é o estudo de caso, na qual será 
aplicada como técnica entrevista e a 
observação participativa. Entretanto será 
utilizado o procedimento da análise de 
conteúdo como ferramenta de 
levantamento e compilação dos dados do 
referencial bibliográfico demandado na 
literatura da área. Dessa forma, será 
possível analisar e confrontar a partir da 

literatura o que caracteriza a inovação no 
caso das bibliotecas universitárias, 
identificando possíveis descritores de 
inovação. 

A Figura 1 apresenta as principais 
temáticas abordadas para o estudo, que 
abarca a teoria de sistemas, 
desenvolvimento organizacional e o 
processo de inovação, que em conjunto 
levam as melhores práticas de trabalho e 
desenvolvimento no âmbito da biblioteca 
universitária, sendo que os indivíduos 
atuantes nesse ambiente perpassam 
todas as temáticas apresentadas e os 
descritores de inovação identificam e 
exemplificam as mudanças geradas 
dentro da organização que levam a 
inovação. 

Figura 1: Esquematização da proposta da 
pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Esclarece-se que a biblioteca universitária 
pública foi escolhida como objeto de 
estudo, pois somente essas conseguiram 
classificação no ranking das melhores 
universidades internacionais, e assim 
entende-se que essa especificidade na 
escolha da biblioteca possui 
características adequadas para os 
objetivos propostos para a pesquisa. 

4.  Considerações Parciais 

Parece incontestável que a mudança é um 
dos aspectos primordiais para o 
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desenvolvimento inovativo organizacional, 
o que reflete no desenvolvimento 
econômico, social, cultural e político. No 
contexto institucional, precisa-se ter uma 
visão da estrutura e do ambiente para 
determinar as atividades de inovação, 
entretanto percebe-se a existência de 
equívocos ao tema, uma vez que este 
conceito tem um forte apelo para a 
aplicação de aparatados tecnológicos. 
Entende-se que a inovação não deve 
apenas estar associada aos recursos 
midiáticos como formas de mudança 
dentro da organização. A inovação 
também é compreendida como a 
mudança planejada, e não se precisa 
necessariamente utilizar tecnologia para 
alcançar melhor desempenho na 
organização.  

Utilizando-se dessa perspectiva, as 
bibliotecas universitárias poderão alcançar 
melhores resultados em suas atividades 
criando condições de implementar formas 
de acesso ao processo de inovação ao 
diferenciar o que pode ser este conceito 
por meio de descritores existentes para o 
ambiente de unidades informacionais. Os 
resultados oriundos das ações 
estabelecidas por meio do 
desenvolvimento organizacional 
beneficiam também os usuários, na 
medida em que ocorre o melhoramento 
em serviços e produtos informacionais. 
Nessas condições os setores que 
integram a biblioteca universitária terão 
melhores condições para as práticas da 
atuação do profissional levando a 
sobrevivência da mesma. 
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