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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.
A ementa da Linha de Pesquisa “Gestão, Mediação e Uso da Informação” destaca que a
informação e o conhecimento são elementos produzidos socialmente por sujeitos
cognoscentes, cujas construções são derivadas do binômio individual-coletivo e podem ser
institucionalmente organizados (quando registrados) e potencialmente mediados e
apropriados (quando fluem sem o recurso do registro na interação entre os sujeitos). Esses
elementos são considerados fenômenos complexos que se manifestam nas relações
humanas e em situações cotidianas. Sendo assim, o exame dos processos de gestão,
mediação, uso e apropriação da informação e do conhecimento, em vários ambientes,
ressalta o papel das pessoas enquanto produtoras ativas de informação e conhecimento.
Entende-se também que as culturas, as práticas sociais, as políticas, as instituições, as
estruturas organizacionais, os modelos de gestão, os programas de aprendizagem, os
suportes e a linguagem influenciam, sobremaneira, as condições do processo de circulação,
apropriação da informação e criação de conhecimento. Considera-se como princípio que
não há gestão, mediação, uso e apropriação da informação e do conhecimento sem o
reconhecimento do papel criativo dos sujeitos (agentes profissionais e usuários). A
investigação destes processos exige a capacidade de transcender os limites epistêmicos da
Ciência da Informação para compreender as ações de acesso e uso inteligente da
informação e de construção do conhecimento na sociedade, recorrendo ao diálogo com
outras disciplinas e saberes. Para tanto, a relação intrínseca das pessoas com a informação
e o conhecimento deve ser examinada nas vertentes psicológicas, sociológicas,
antropológicas, filosóficas, administrativas, culturais, comunicacionais e educacionais. As
práticas de informação (criação, busca, socialização, uso e apropriação) requerem escolhas
metodológicas inovadoras que sublinhem os aspectos atitudinais dos sujeitos e os
pensamentos de uma coletividade expressos em depoimentos, registros e/ou
comportamentos. A linha enfoca, sobretudo, os estudos teóricos, metodológicos e aplicados
sobre as temáticas: gestão da informação, gestão do conhecimento, aprendizagem
organizacional; inteligência empresarial, prospecção e monitoramento informacional; fluxos,
processos, usos e usuários da informação; cultura, comportamento e competência em
informação; processos de comunicação, mediação, uso e apropriação da informação;
práticas de informação e leitura nos diversos espaços informacionais.
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.

RESUMOS DOS NOVOS PROJETOS DE PESQUISA

POLÍTICAS PÚBLICAS DE INOVAÇÃO E OS PROCESSOS DE
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO: DIRETRIZES
PARA O SISTEMA NACIONAL DE INOVAÇÃO BRASILEIRO
Elaine da Silva (Doutoranda)
Profa. Dra. Marta Lígia Pomim Valentim (Orientadora)
Linha de Pesquisa: “Gestão, Mediação e Uso da Informação”
Área de Concentração: "Informação, Tecnologia e Conhecimento"
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação
Resumo

Abstract

Abordagem qualitativa composta por pesquisa
bibliográfica e documental e por estudo
comparativo entre políticas de inovação
brasileiras
e
internacionais,
visando
desenvolver e apresentar diretrizes para a
inserção de processos de gestão da
informação e do conhecimento, tanto para o
desenvolvimento de políticas públicas de
inovação, quanto para a atuação dos agentes
do sistema de inovação brasileiro.

Qualitative
approach
that
includes
a
bibliographic and documental research and
comparative study between Brazilian and
international public policies innovation in order
to develop and present guidelines for to
introduce
information
and
knowledge
management process for the development of
public policies innovation, and for the activities
of agents of the Brazilian Innovation System.

Palavras-Chave: Gestão da Informação;
Gestão do Conhecimento; Sistema de
Inovação; Políticas Públicas de Inovação.

1 Introdução
Inovar tem sido um imperativo às
organizações na atualidade. Em uma
sociedade de rápidas e constantes
transformações,
na
qual
barreiras
geográficas tornam-se cada vez menos
relevantes no que tange às relações
produtivas e comerciais, é preciso que
organizações, regiões e nações sejam
perceptivas a essa realidade para que
consigam sobreviver no mercado em que
estão inseridas.
Nesse contexto, é preciso que as nações
promovam
a
implantação
e
desenvolvimento de sistemas de inovação
que preconizem a ação integrada de
agentes da esfera pública e privada, dos
setores
industriais,
comerciais,
de
serviços,
acadêmico-científicos,
tecnológicos, entre outros, com foco na
geração da inovação, e tendo como
elemento central o compartilhamento da
informação e do conhecimento. Para
tanto, se faz necessário o estabelecimento
de políticas públicas e respectivos
instrumentos
que
regulamentem,

Keywords:
Information
Management;
Knowledge Management; Innovation System;
Innovation Public Policies.

incentivem e promovam a integração entre
os agentes do Sistema de Inovação (SI).
Considera-se que, embora existam
políticas públicas voltadas à geração de
inovação no Brasil, a abrangência dessas
políticas é limitada, porquanto não
preveem a ação integrada de todos os
agentes que possuem potencial para
integrar o SI brasileiro. Acredita-se que a
implantação de políticas públicas de
inovação enfocando os processos de
Gestão de Informação e do Conhecimento
(GIC) contribuirá para um SI com atuação
realmente sistêmica. Diante do exposto,
este projeto de doutorado surge a partir
das seguintes indagações:





As políticas públicas de inovação no
Brasil incluem ações voltadas à GIC
como temas basais para a geração de
inovação?
As organizações que tem como objeto
central de atuação a GIC no Brasil
são,
podem
ou
devem
ser
consideradas agentes integrante do SI
brasileiro?

Nessa perspectiva, apresenta-se como
contribuição desta pesquisa revelar o
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possível contributo da GIC para a
consolidação do SI brasileiro, de forma a
promover a interação entre os diferentes
agentes, por meio do compartilhamento
de informação e conhecimento e, por
consequência, reúna condições de
alcançar
melhores
resultados
nos
indicadores estabelecidos para mensurar
a atividade inovativa das nações que
compõem o Índice Global de Inovação
(GII).
Como objetivo geral, propõe-se investigar
as políticas públicas de inovação do Brasil
e de outros países no que tange à GIC,
visando
desenvolver
e
apresentar
diretrizes básicas para a inserção de
modelos e processos de GIC voltados
tanto para o desenvolvimento de políticas
públicas de inovação, quanto para a
atuação dos agentes do SI brasileiro. Para
tanto, são objetivos específicos: a)
Analisar e selecionar na literatura
abordagens conceituais e aplicadas
relacionadas à geração de inovação com
foco em informação e conhecimento; b)
Analisar e selecionar na literatura
conceitos e modelos de GIC aplicáveis ao
SI brasileiro; c) Investigar políticas
públicas nacionais e internacionais de
inovação quanto à previsão de processos
de GIC; d) Comparar políticas de inovação
brasileiras e políticas de inovação de
países altamente inovadores no que tange
à GIC; e) Apresentar diretrizes para a
construção de políticas de inovação e
para atuação dos agentes do SI brasileiro
baseadas em GIC.

2 Referencial Teórico
A origem dos estudos sobre a inovação
data do início do Século XX, quando o
economista austríaco Joseph Alois
Schumpeter – em seu livro Teoria do
Desenvolvimento Econômico –, descreve
o sistema de produção e considera a
possibilidade de combinar materiais e
força de trabalho de formas diferentes
para atender a uma demanda.
A partir da Década de 1980, uma nova
configuração
global
leva
a
uma
abordagem sistêmica da inovação, que
passa a ser considerada não mais uma

atividade isolada da empresa, mais sim
fruto da geração de conhecimento e da
interação entre vários agentes e fatores,
introduzindo o conceito de sistemas de
inovação.
Os sistemas de inovação são
determinantes para a atividade
inovativa e para a inovação em si.
Políticas
de
inovação
compreendem ações combinadas
e emanadas pelo setor público
que influenciam os processos de
inovação (BORRÁS; EDIQUIST,
2013, p.1513, tradução nossa).

Partindo-se do pressuposto de que a
inovação consiste na implantação de algo
novo ou significativamente melhorado,
podendo ser um produto, um serviço, um
processo produtivo, um método de
marketing ou organizacional, em um
contexto local, regional ou global, ratificase que a inovação não resulta da
atividade isolada de uma organização,
mas requer a compartilhamento de
informação e conhecimento de vários
agentes que têm suas ações dirigidas por
políticas próprias. Esses agentes, de
acordo com Fischer (2000) apud Porcaro
(2005), podem ser reunidos em quatro
blocos:
Setor
manufatureiro;
Setor
científico; Setor de serviços; Setor
institucional.
2.1 Papel das Políticas Públicas para os
Sistemas de Inovação
O conceito de SI, introduzido por Lundvall
(1992), Nelson (1993) e Edquist (1997)
encontra sustentação e é difundido a partir
da publicação da Organização para a
Cooperação
e
Desenvolvimento
Econômico (OCDE), Manual de Oslo, que
assegura que com a abordagem
sistêmica, as políticas de inovação
passam a enfocar os processos de
interação entre as instituições, em
especial os relativos à criação e
compartilhamento de conhecimento.
As atividades-chave em um SI, segundo
Borrás e Edquist (2013) podem ser
divididas em quatro grupos: Provisão de
conhecimento para a inovação; Demanda
por inovação; Constituição do Sistema de
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Inovação; Serviços
empresas.

de

apoio

para

Em todas as atividades-chave do SI,
ressalta-se o papel das políticas públicas
para o desenvolvimento e estímulo de
ações inovativas nas nações, como
ressaltam Freeman e Soete (2008, p.503),
“[...] o ambiente nacional pode ter uma
considerável influência para estimular,
facilitar retardar ou impedir as atividades
inovativas das firmas”.
Tal
tendência
deve
integrar
as
preocupações dos elaboradores de
políticas públicas, segundo Lundvall e
Borrás (1997, p.13, tradução nossa) “[...]
as políticas de inovação das nações
devem ter como principal objetivo
contribuir
para
a
capacidade
de
aprendizagem das pessoas e das
organizações”, porquanto, os autores
alertam para a necessidade de identificar
o impacto social e econômico das políticas
de inovação, assim como os mecanismos
que se apresentam como a melhor
alternativa para o desenvolvimento de
políticas em uma sociedade que, cada vez
mais, é baseada no conhecimento e na
aprendizagem.
No Brasil, segundo Viotti (2008), políticas
de ciência, tecnologia e inovação (CT&I)
passam a integrar o cenário nacional a
partir do período pós-guerra e, a partir da
virada para o Século XXI, passam a
ocupar papel de destaque, porquanto há a
“[...]
emergência
de
um
período
caracterizado pela busca da inovação
como a via para o desenvolvimento”
(VIOTTI, 2008, p.140).
No entanto, Viotti (2008) e Araújo (2012)
alertam para o fato de que as políticas
púbicas
estabelecidas
para
o
desenvolvimento CT&I ainda apresentam
deficiências quanto à integração dos
vários agentes do sistema de inovação
(empresas, universidades, centros de
pesquisa, entre outros). É salutar que a
ação integrada dos diferentes agentes
seja amparada por mecanismos eficazes,
contexto em que processos de GIC são de
extrema relevância.
Destaca-se a centralidade do papel
governamental no que tange à elaboração

e implantação de políticas voltadas à
inovação
para
o
desenvolvimento
econômico,
tecnológico
e
social.
Considerando a abordagem sistêmica, tais
políticas devem promover a interação
entre os diferentes agentes do SI que, a
partir do compartilhamento de informação
e
conhecimento
multiplicam
as
possibilidades de geração de inovação.
Corroborando com o exposto, Porcaro
(2005, p.6) salienta que “[...] inovação e
conhecimento são vistos como processos
interativos e cumulativos que dependem
dos arranjos institucionais”.
Lundvall e Borrás (1997) asseguram que,
a partir do impacto direto da globalização
sobre as organizações, a performance da
economia depende, diretamente da
capacidade
de
aprendizagem
das
pessoas, das organizações, das regiões e
dos países, tanto para adaptar-se à
rapidez das mudanças tecnológicas e de
mercado, quanto para promover a
inovação em seus processos, produtos,
serviços e métodos.
2.2 Gestão
da
Conhecimento
Inovação

Informação
e
e as Políticas

do
de

A assertiva de Lundvall (2002) que
declara o conhecimento como elemento
fundamental à inovação e a aprendizagem
como seu principal processo, é ratificada
por Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p.35) ao
afirmarem que “a inovação é uma questão
de
conhecimento
–
criar
novas
possibilidades por meio da combinação de
diferentes conjuntos de conhecimentos”.
Valentim (2008) evidencia a centralidade
da informação na sociedade atual e
destaca a relevância da interação
existente entre a sociedade e as
organizações, posto que os indivíduos que
compartilham
informação
e
geram
conhecimento participam de ambos os
contextos. Segundo a autora,
Um país sem informação é um
país sem conhecimento, e um
país sem conhecimento é um
país
sem
desenvolvimento
econômico e social (VALENTIM,
2008, p.13).
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Dessa maneira, pode-se inferir que um SI
caracteriza-se como uma rede de
conhecimentos, na qual “apreender não é
somente adquirir um savoir-faire (saber
como), mas também saber como fazer
para adquirir saber” (MORIN, 1999, p.68).
A área da Ciência da Informação vem
dedicando esforços no sentido de
evidenciar caminhos para que a
informação possa ser apropriada pelos
sujeitos organizacionais e estes possam
criar novos conhecimentos, que poderão
ser a base para a geração de processos
ou produtos inovadores. Estudos sobre
informação, conhecimento e inteligência
“[...] são essenciais para a constituição da
memória organizacional, de políticas de
informação, de ambientes e fluxos
informacionais compreendidos de forma
ampla” (FADEL et al., 2010, p.13).
A partir da gestão de processos de
informação e conhecimento, a informação
apropriada passa a ter um significado e,
ao somar-se a outros conhecimentos
tácitos ou explícitos, gerará novos
conhecimentos,
em
uma
dinâmica
contínua de conversão de conhecimentos
tácitos em explícitos e vice-versa, como
evidencia o modelo de Takeuchi e Nonaka
(2008) conhecido como Processo SECI,
que destaca quatro formas de conversão
do
conhecimento:
Socialização;
Externalização;
Combinação
e
Internalização.
Além do processo de conversão do
conhecimento de Nonaka e Takeuchi,
destaca-se o modelo preconizado por
Choo (2006), que define três arenas de
uso de informação organizacional, a
saber: a criação de significado, a
construção de conhecimento e a tomada
de decisão.
A assertiva de que as nações que
estabelecem políticas de inovação em
âmbito mundial relacionadas à informação
e ao conhecimento tornam-se mais
inovadoras é ratificada pelo GII, índice
que mensura a capacidade inovativa das
nações em âmbito mundial, por meio da
analise de dados provenientes de fontes
públicas e privadas, tais como agências
da Organização das Nações Unidas
(ONU), a Organização Mundial da
Propriedade Intelectual (WIPO), Banco

Mundial, agência Thomson Reuters, e
dados da pesquisa do ‘Executive Opinion
Survey’ publicado pelo Fórum Econômico
Mundial (DUTTA, 2013).
O GII revela anualmente os países mais
inovadores e oferece a possibilidade de
países como o Brasil, que não vem
alcançando
resultados
satisfatórios,
identificar quais são os aspectos que mais
necessitam de cuidados e investimentos.
Tal identificação pode ser realizada por
meio de seus indicadores, distribuídos em
seus 7 (sete) pilares: Instituições; Capital
humano e pesquisa; Infraestrutura;
Sofisticação de mercado; Sofisticação de
negócios; Tecnologia e conhecimento; e
Criatividade e cultura.
Nessa
perspectiva,
torna-se
imprescindível no âmbito das políticas
públicas de inovação de um país, valer-se
de processos de GIC e é importante que
os profissionais da área da Ciência da
Informação se engajem nesse contexto,
indicando às organizações, a necessidade
de investimentos em recursos humanos
capacitados e infraestrutura no que tange
à GIC.

3 Procedimentos Metodológicos
Propõe-se uma pesquisa de natureza
qualitativa, composta por uma pesquisa
bibliográfica e uma pesquisa documental,
além de um estudo comparativo entre
políticas de inovação brasileiras e políticas
de inovação de países desenvolvidos
selecionados de acordo com o índice
alcançado no GII.
A primeira etapa consiste em desenvolver
uma pesquisa bibliográfica que explorará
a literatura nacional e internacional no
Portal CAPES [periódicos; livros; teses e
dissertações;
e
outros
materiais
pertinentes] sobre as temáticas centrais
desta pesquisa. O recorte contemplará os
periódicos nacionais e internacionais da
área de Ciência da Informação e
Administração,
considerando-se
o
intervalo dos últimos 10 (dez) anos.
A segunda etapa consiste em desenvolver
uma pesquisa documental que explorará
os documentos oficiais brasileiros e de
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países integrantes da União Europeia
(EU) que se refiram às políticas públicas
que regem os sistemas de inovação,
assim como as próprias políticas públicas
de inovação vigentes que, por sua vez,
serão objeto de uma análise comparativa.

4 Resultados Parciais

Para a coleta de dados é prevista uma
etapa de verificação in loco, que
contemplará visitas exploratórias junto às
organizações componentes de sistemas
de inovação europeus selecionados,
sendo foco de atenção organizações do
setor científico, por caracterizar o
segmento que reúne organizações que,
por princípio, são responsáveis pela
geração
e
compartilhamento
do
conhecimento.

5 Considerações Parciais

Propõe-se o desenvolvimento e aplicação
de
um
roteiro
de
entrevista
semiestruturada para a coleta de dados
junto a representantes das organizações
selecionadas para a coleta de dados. O
instrumento de pesquisa será construído
enfocando
o
estabelecimento
de
categorias que investiguem a vinculação
das ações voltadas à GIC desenvolvidas
pela organização visitada às políticas de
inovação no país em que se insere.
Para a análise dos dados coletados no
universo pesquisado o método de
pesquisa ‘Análise de Conteúdo’, descrito
por Laurence Bardin (2009), que se
organiza em três fases: pré-análise;
exploração do material; tratamento de
resultados, inferência e interpretação.
Aplicar-se-á a técnica ‘Análise Categorial’,
cujas categorias serão definidas a
posteriori e poderão elucidar pontos
fundamentais para a construção de
políticas públicas voltadas à inovação com
foco em GIC.
Os resultados da análise de conteúdo por
categorias, em conjunto com os
resultados da pesquisa bibliográfica, da
pesquisa documental e do estudo
comparativo deverão fundamentar a
construção de diretrizes voltadas a
promover a inserção de modelos e
processos de GIC, tanto para o
desenvolvimento de políticas de inovação,
quanto para a atuação dos agentes do
sistema de inovação brasileiro.

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

Acredita-se que a área da Ciência da
Informação deve integrar discussões e
investigações buscando elucidar as
relações possíveis entre as políticas
públicas de inovação e a GIC.
Nessa perspectiva, a análise das políticas
de inovação de países integrantes da UE
com
melhores índices junto aos
indicadores globais de inovação poderão
contribuir, a partir de um estudo
comparativo com as políticas públicas de
inovação
brasileiras,
para
o
estabelecimento de diretrizes para o SI
brasileiro enfocando processos de GIC.
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Resumo
A quantidade e variedade de informações
disponíveis evidenciam novas necessidades
no ambiente empresarial. Compreender os
mecanismos de acesso e uso da informação
pode oferecer vantagens aos empreendedores.
Palavras-Chave: Informação; Conhecimento;
Empreendedorismo;
Competência
em
Informação.

1 Introdução
A
sociedade
contemporânea
tem
evidenciado
uma
sucessão
de
transformações
acarretadas
pelas
inovações
tecnológicas
advindas,
principalmente após a Década de 90, com
o advento da Internet e o consequente
aumento do fluxo de informações. Essas
mudanças provocaram impactos na forma
de gestão das organizações e as obriga a
gerenciar não somente os seus bens
tangíveis, mas também bens intangíveis,
como o conhecimento.
Com a mesma intensidade, as relações
entre
clientes,
fornecedores
e
colaboradores estão cada vez mais
exigentes e forçam as organizações a
intensificar a atenção constante na busca
e definição de técnicas e métodos
eficientes de gestão para se manterem
competitivas no mercado em que atuam.
Chiavenato (1999) relatou as principais
características da sociedade na Era da
Informação enquanto uma estrutura
organizacional predominantemente fluída,
ágil e flexível, em que a cultura
organizacional possui ênfase na mudança
e
na
inovação,
valorização
do
conhecimento e da criatividade, com o

Abstract
The amount and variety of information
available reveal new needs in the business
environment. Understand the mechanisms for
access and use of information can offer
advantages to entrepreneurs.
Keywords:
Information;
Knowledge;
Entrepreneurship; Information Literacy.

ambiente organizacional considerado
imprevisível, turbulento e com grandes e
intensas mudanças.
Tais características, ainda presentes na
contemporaneidade,
provocam
nova
lógica
para
sustentabilidade
em
decorrência dessas mudanças e sugerem
ações empreendedoras com foco à
competitividade e sobrevivência das
empresas no mercado de atuação.
Surge, portanto, a questão central deste
estudo que busca compreender “Como o
empresário empreendedor de MPE
percebe a importância do acesso e uso da
informação e a relação com a sua
sustentabilidade
em
mercado
competitivo?”.
Parte-se, inicialmente, dos seguintes
pressupostos e/ou hipóteses de que: - A
sociedade contemporânea encontra-se
inserida em uma economia baseada na
Informação e isso requer que as
organizações acessem e usem a
informação como fator estratégico de
competitividade e sustentabilidade no
mercado de negócios; - A busca e uso da
informação
para
negócio
pelos
empresários/empreendedores, visando à
construção de conhecimento para a
tomada de decisão estão relacionados à
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redução da taxa de mortalidade das MPE;
- O aprendizado e a competência no
acesso e uso da informação para negócio
são estratégias de implementação e
manutenção dos empreendimentos em
mercado competitivo.
Como objetivo geral, pretende-se avaliar
se a percepção e o comportamento dos
empresários/empreendedores sobre o
acesso e uso da informação para negócio
exercem influência nas tomadas de
decisão e na sustentabilidade das MPE,
contribuindo
com
subsídios
ao
desenvolvimento de competência nessa
área. Já os objetivos específicos, focam
analisar a partir da literatura especializada
os princípios, teorias, conceitos, acerca do
acesso e uso da informação para a
tomada de decisão e sua influência na
competitividade e sustentabilidade das
MPE no mercado de negócio; e construir
cenários para criar/desenvolver e oferecer
subsídios na forma de modelo teórico
prático que permita a avaliação da
percepção
e
comportamento
dos
empresários/empreendedores de MPE e
possa ser validado junto aos clientes do
Sebrae/ Bauru.

2 Referencial Teórico

esse espírito é a de Joseph Schumpeter
(1949 apud DORNELAS, 2005, p.39) que
afirma ser “[...] aquele que destrói a
origem
econômica
existente
pela
introdução de novos produtos e serviços,
pela criação de novas formas de
organização ou pela exploração de novos
recursos e materiais”. Para tanto, tem
grande importância o acesso e uso da
informação para negócio e na opinião de
Rezende (2002, p.75) “[...] gerenciar de
maneira inteligente as informações
obtidas e o consequente conhecimento
gerado e incorporado pela empresa a
partir dos seus processos de inovação
passa a ser diferencial estratégico”.
Peter Drucker (apud ALVIM, 1998), desde
1994, quando esteve no Brasil, mencionou
que todo executivo, para sobreviver e se
sustentar no ambiente das empresas
baseadas em informação, “[...] precisa
aprender a aceitar a responsabilidade pela
informação, dar à informação o formato de
uma
ferramenta
de
compreensão,
contrabalançar as informações externas
com as internas e definir precisamente o
que são informações”.
Deve-se entender por essa informação,
conforme Cohen (2002, p.27):

Diante do esforço em compreender todo o
cenário que se apresenta em decorrência
das mudanças impostas ao ambiente
empresarial,
emergem
novas
necessidades de reação e/ou adaptação
com
foco
à
competitividade
e
sobrevivências
das
empresas
participantes desse espectro.

[...] qualquer coisa que possa ser
digitalizada, transformada em um
fluxo de bits; sendo dados
estruturados
cuja
forma
e
conteúdo são apropriados para
um uso em particular, possuindo
significado
contextual,
de
utilidade,
proporcionando
incremento ao conhecimento
estabelecido.

Surgem, então, diferentes abordagens
que buscam facilitar esse processo,
destacando-se dentre elas o que Dornelas
(2005) denomina como sendo o
empreendedorismo, considerado como o
envolvimento de pessoas e processos
que, em conjunto, levam à transformação
de ideias em oportunidades no ambiente
de
negócios.
Para
o
termo
“empreendedor”
existem
muitas
definições,
mas,
uma
das
mais
reconhecidas e que parece refletir melhor

O termo “informação para negócio”, por
sua vez, tem sido utilizado nos países
desenvolvidos
como
prática
de
fornecimento
de
informações
para
negócios. Segundo Borges e Campelo
(1997) esse termo tem sido pouco
utilizado no Brasil e a terminologia se
apresenta de forma diferente. Januzzi e
Montalli (1999) realizam um amplo
levantamento de definições acerca dos
termos ‘Informação para negócios’,
‘Informação tecnológica’, ‘Informação para
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indústria’, entre outros; objetivando uma
maior clareza em relação à conceituação.
A priori julga-se que se configura como
uma definição abrangente, tentando ‘dar
conta’ de todos os aspectos gerenciais de
uma organização a de Montalli (1994)
afirma que informação para negócios “[...]
é aquela que subsidia o processo
decisório do gerenciamento das empresas
industriais, de prestação de serviços e
comerciais nos seguintes aspectos:
companhias,
produtos,
finanças,
estatística, legislação e mercado”.
Pode-se
evidenciar
no
cenário
apresentado que, de acordo com
pesquisas realizadas pelo Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(2012), as micros e pequenas empresas
representam um universo de 99% das
organizações existentes no estado de São
Paulo, as quais empregam 48% da força
trabalhadora e são responsáveis por 36%
da folha de salários.
De acordo com a Lei 123/2006, considerase como micro empresa a pessoa jurídica
que, aufira, em cada ano-calendário,
receita bruta igual ou inferior a R$
360.000,00 e como pequena empresa a
pessoa jurídica que aufira, em cada anocalendário, receita bruta superior a R$
360.000,00 e igual ou inferior a R$
3.600.000,00.
Por outro lado, uma característica
marcante do universo das MPE, segundo
Schell (1995) por possuírem pequeno
número de funcionários e além de:
estrutura organizacional simplificada, com
pouco ou nenhum nível hierárquico e alta
concentração de autoridade; ocupa
espaço bem definido no mercado em que
atua; possui maior intensidade de
trabalho; a gestão geralmente não
distingue
assuntos
particulares
e
profissionais, misturando, em muitos
casos, a conta bancária pessoal com a
conta bancária da sua empresa.
Ainda, segundo Schell (1995), a grande
vantagem da MPE é que, por produzir em
pequenas séries, tem maior possibilidade
de responder às oportunidades em menor

tempo atendendo mercados específicos e
especializados.
Rodrigues (apud MOREIRA; SOUZA,
2004) destacam outras características que
podem ser sintetizadas da seguinte
maneira: A empresa, em geral, é de
propriedade de um indivíduo ou de um
pequeno
grupo
de
pessoas;
É
administrada pelo(s) proprietário(s) de
forma autônoma e, mesmo quanto
profissionalizada, caracterizam-se como
centro de decisões; Possui área de
operação limitada à sua localização ou, no
máximo,
vinculada
à sua região
geográfica; Sua atividade produtiva não
ocupa
posição
de
destaque
ou
predominância em relação ao mercado.
Ainda, segundo o Sebrae (2012), em
comparação com outros países, o Brasil
possui uma MPE para cada 22 habitantes,
sendo o detentor da maior marca de
habitantes por MPE no mundo. Ficando à
frente de países como Holanda, Áustria,
França, Japão, Espanha e Estados
Unidos.
Pelos
resultados
apresentados
na
pesquisa do Sebrae (2012), pode-se
perceber o alto nível de importância
desses empreendimentos na economia do
País e seu impacto na sociedade
brasileira, daí o objeto deste estudo ora
proposto estar focado nesse tipo de
organização.
No entanto, a mesma pesquisa do Sebrae
(2012) aferiu a taxa de mortalidade
(fechamento) das MPE com 27% no
primeiro ano de atividade, chegando a
58% no 5º ano no mercado.
A partir da análise das entrevistas
realizadas com os proprietários das
empresas
que
permaneceram
em
atividade
e
ex-proprietários
(para
empresas que fecharam), a pesquisa do
SEBRAE (2012) concluiu que os 3
principais fatores que contribuem para
esses índices de mortalidade são os
seguintes:
1)
Comportamento
empreendedor; 2) Planejamento prévio; 3)
gestão empresarial.
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Uma análise a priori dessas causas pode
demonstrar a necessidade premente de
disponibilização de mecanismos de
gestão, mediação, acesso e uso da
informação e conhecimento para negócio
de
maneira
que
proporcione
ao
empreendedor maior proximidade da
disponibilização de acordo com a nova
realidade e necessidade apresentadas.
Isso ocorre, considerando-se que, de
acordo com a pesquisa elaborada pelo
Sebrae (2012) as principais causas de
mortalidade evidenciam também a falta ou
dificuldade na busca ou utilização de
informações relacionadas ao negócio para
a elaboração de planejamento e
consequente possibilidade de antecipação
aos fatores que podem significar
vantagens competitivas no segmento em
que atua.
Alia-se a esse fato a ausência de
planejamento prévio acarretada por não
serem capazes de reunir informações
sobre os clientes, concorrentes e
fornecedores para análise prévia de
cenários futuros.
Outro ponto destacado nessa pesquisa,
também se refere ao nível de informação
do empresário com relação ao próprio
negócio. O que interfere diretamente na
sua capacidade de gestão, pois necessita
de capacitação e atualização para os
sócios, mão de obra e tecnologias do
setor para inovação de processos e
procedimentos.
O próprio Sebrae (2012) indica um breve
roteiro para auxiliar o empresário na
busca
de
informações
para
o
desenvolvimento
de
habilidades
e
conhecimentos
necessários
ao
entendimento do mercado em que
pretende atuar, o público que se deseja
atingir para, em decorrência, possa
planejar bem o seu negócio.
Segundo essa entidade, o primeiro passo
para o empreendedor alcançar o sucesso
é descobrir se já possui as características
do empreendedor e que deve buscar
conteúdo para ajudar a desenvolver as
habilidades necessárias para gerir uma

empresa;
depois,
precisa
coletar
informações para dar subsídio consistente
à criação da empresa e sugere um
treinamento específico para essa entender
quais dados pesquisar e como fazer o
levantamento. Por fim, deve ter e/ou
desenvolver a capacidade de organizar as
informações coletadas.
Como se pode perceber, a informação e o
conhecimento são de vital importância no
contexto organizacional, pois perpassam
em todas as atividades e processos
organizacionais, fato que permite avaliar e
entender como o empreendedor percebe,
busca, desenvolve e aplica a utilização da
informação para a construção de
conhecimento e competitividade do seu
negócio.
Para os autores Lopes, Valentim e
Almeida Júnior (2011, p.81) “[...] a
informação é sem dúvida o insumo
fundamental para os participantes do
mercado, já que é através da avaliação de
um conjunto de informações que esses
participantes constroem o conhecimento
fundamental para suas decisões de
investimentos”.
McGee e Prusak (1994, p.45) consideram
que a informação afeta a definição da
estratégia da empresa ”[...] informação e a
tecnologia de informação tem sido
utilizadas com significativa vantagem
competitiva na execução de processos
vitais de negócios”, visto que as
instabilidades oriundas da competitividade
permeiam as organizações.
A informação pode reduzir incertezas,
portanto, uma vez que a informação e o
conhecimento
passam
a
ser
compreendidos
como
recursos
estratégicos, e que possibilitam vantagem
competitiva, a organização precisa
gerenciá-los da mesma forma que
gerencia os recursos humanos e materiais
(CIANCONI, 1999, p.33).
Em meio a essa ambiência, certamente a
informação é um elemento natural nas
organizações contemporâneas. Segundo
Valentim
(2010,
p.13)
“[...]
as
organizações
possuem
distintos

BASSETTO, C. L.; BELLUZZO, R. C. B. O acesso e uso da informação para negócio como apoio às
ações empreendedoras nas organizações contemporâneas: desenvolvimento de modelo teórico
prático aplicável aos clientes do SEBRAE/Bauru. In: VALENTIM, M. L. P. (Org.). VI Reunião da
Linha de Pesquisa ‘Gestão Mediação e Uso da Informação’: caderno de resumos. Marília:
FUNDEPE Editora, 2014. 53p.; p.17-22

21

ambientes organizacionais, constituídos
por fluxos de informação que perpassam
todas as atividades, tarefas, tomada de
decisão, ou seja, a ação do indivíduo no
contexto do trabalho”. Para esta autora,
“[...] os fluxos de informação ou fluxos
informacionais se constituem em elemento
fundamental
dos
ambientes
informacionais, de tal forma que não há
ambiente informacional sem haver fluxos
de informação e vice-versa” (Idem).
Entende-se, portanto, que os fluxos de
informação que perpassam por todo o
ambiente
organizacional,
operam
significativas alterações na forma de
gerenciar
e
ainda
provocam
a
necessidade de buscar compreender
melhor a dinâmica desses cenários e as
consequentes
mudanças
nas
organizações contemporâneas.
Nesse sentido, o pleno e efetivo
entendimento do contexto apresentado na
sociedade contemporânea, dos desafios e
oportunidades inerentes ao universo das
MPE, aliados aos mecanismos existentes
de acesso e uso da informação, pretendese, com esse trabalho, dar continuidade à
experiência realizada na dissertação de
Mestrado, em que foram analisadas as
relações entre os colaboradores, o uso da
informação
e
a
construção
de
conhecimento com foco nos clientes
internos e, nesta oportunidade, como
proposta de tese de doutorado, focar as
análises e avaliações para construção de
referencial teórico de apoio, baseado em
estudo de caso e desenvolvimento de
modelo teórico prático de avaliação da
percepção de necessidade sobre o
acesso e uso de informação de negócios
pelos empresários empreendedores na
busca de melhores práticas em mercado
competitivo para redução das taxas de
mortalidade empresarial.

3 Procedimentos Metodológicos
Para operacionalização dos objetivos
propostos, pretende-se desenvolver os
seguintes procedimentos, com apoio nos
princípios de Gil (2002) e de Marconi e

Lakatos (2010): Realizar pesquisas em
fontes
nacionais
e
internacionais,
eletrônicas e tradicionais. Em especial,
pretende-se utilizar o acervo do Sebrae,
além de bases internacionais da área.
Também
será
efetuada
pesquisa
documental.
3.1 Estudo de Caso
Busca-se apresentar um estudo elaborado
e detalhado com base em bibliografia
especializada (GIL, 2009) constituindo
referencial teórico de apoio e utilização do
Modelo
Circular
de
Pesquisa,
desenvolvido por Loertscher (2003).
Como universo de pesquisa pretende-se
utilizar
os
clientes
(empresários
/empreendedores de MPE) que se utilizam
dos serviços do SEBRAE-SP.
3.2 Modelo Teórico-Prático Qualitativo
Baseado nos princípios de Fourez (1998)
espera-se contribuir com um modelo
teórico-prático validado e que possa se
constituir em subsídio ao desenvolvimento
da competência no acesso e uso da
informação para negócio aplicável a
outros
contextos
organizacionais
similares.

4 Resultados Parciais
Considerando-se que o projeto está se
iniciando, nossos resultados envolvem
apenas a sistematização parcial de
conceitos, teorias e princípios envolvidos
com o tema em foco, resultante da
pesquisa/revisão
bibliográfica
em
desenvolvimento.

5 Considerações Parciais
O estudo acha-se em fase inicial,
compreendendo,
no
momento,
a
construção de referencial teórico de apoio.
Mas, pode-se ressaltar mediante a
pesquisa/revisão básica desenvolvida até
o momento que o tema em foco é de
interesse para a Ciência da Informação
por
envolver
a
competência
em
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informação como diferencial competitivo
em ambientes organizacionais.

Questão, Porto Alegre, v.17, n.1, p.77-89,
jan./jun. 2011.
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Resumo
Compreender a gestão do conhecimento no
contexto da inteligência competitiva como
importante processo para as organizações
complexas. A construção de um modelo de
gestão do conhecimento permitirá às organizações complexas obterem maior competitividade.
Palavras-Chave: Gestão do Conhecimento;
Inteligência Competitiva; Organizações Complexas.

1 Introdução
Esta pesquisa pretende destacar a
importância da gestão do conhecimento
(GC) no contexto da inteligência
competitiva
(IC)
em
organizações
complexas.
Conceituar
o
termo
‘organização’ é o ponto de partida para a
compreensão da presente proposta de
pesquisa. Dessa maneira, entende-se
organização 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. Ela resulta das
interações e interdependência de suas
partes” (CAPRA, 2002, p.260). Maximiano
(1992, p.56), reforça e complementa a
ideia de Capra definindo o termo
‘organização’ como a “[...] combinação de
esforços individuais que tem por finalidade
realizar propósitos coletivos. Por meio de
uma organização torna-se possível
perseguir e alcançar objetivos que seriam
inatingíveis para uma pessoa”.
Valentim (2007) ressalta a importância de
se compreender as organizações como
núcleos da sociedade, no sentido que elas
congregam
pessoas,
sustentam
a
economia,
geram
empregos,
profissionalizam e especializam a atuação
dos indivíduos, em suma, influenciam a
cultura a educação e a própria sociedade.

Abstract
Comprehend knowledge management in the
context of competitive intelligence as important
process for complex organizations. The construction of a knowledge management model
will allow complex organizations achieve
greater competitiveness.
Keywords: Knowledge Management; Competitive Intelligence; Complex Organizations.

MORIN (2005, p.87) classifica o mercado
como ambiente externo e define como
ecossistema
este
conjunto
de
organizações que se interagem entre si e
agem e/ou sofrem ações entre elas
mesmas. A organização é colocada num
ambiente externo que por sua vez integra
um
sistema
ecoorganizado
ou
ecossistema. Essas organizações são
dotadas, muitas vezes, de um enorme
grau de complexidade, devido a essas
interações e relações. Morin (2005, p.87)
conceitua a organização como um “[...]
organismo vivo, a empresa se autoorganiza e faz sua autoprodução. Ao
mesmo tempo, ela faz a auto-ecoorganização e a auto-eco-produção”.
As organizações realizam seus processos
organizacionais e, nessa perspectiva,
ressalta-se que tanto a informação quanto
o conhecimento estão inseridos em todos
eles, ora de forma direta, ora de forma
indireta. Choo (2003) destaca essa
relação e comenta a falta de percepção da
importância desses componentes para as
organizações:
A informação é um componente
intrínseco de quase tudo que uma
organização faz. Sem uma
compreensão
dos
processos
organizacionais pelos quais a
informação se transforma em
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percepção, conhecimento e ação,
as empresas não são capazes de
perceber a importância de suas
fontes
e
tecnologias
de
informação (CHOO, 2003, p.27).

Complementando, o autor menciona que a
informação é componente estratégico
para o processo de construção do
conhecimento, “[...] a organização cria,
organiza e processa a informação de
modo a gerar novos conhecimentos por
meio do aprendizado” (CHOO, 2003,
p.28).
A interação entre a informação e o sujeito
cognoscente, por meio de processos
cognitivos relacionados aos processos de
mediação e aprendizado faz com que a
organização crie novos conhecimentos.
Os novos conhecimentos subsidiam e
potencializam a competitividade dessas
organizações frente o ambiente que esta
inserida.
É muito comum essas organizações não
terem a dimensão correta da importância
do conhecimento no mercado em que
atuam. Normalmente o processo de
construção do conhecimento é cercado de
fenômenos amplamente responsáveis
pelo sucesso, mudança na cultura das
pessoas entre outros processos e
consequências. Valentim e Gelinski (2007,
p.115) conceituam o conhecimento no
contexto organizacional como:
Entende-se conhecimento como
aquele gerado por um sujeito
cognoscente,
é
único,
dependente de estruturas teóricas
e práticas que possibilitarão sua
construção. No entanto, acreditase que o conhecimento somente
será construído, a partir da sua
socialização. Esta dinâmica é que
permite ao outro conhecer o
conhecimento
e,
portanto,
construir o novo conhecimento.

Normalmente os gestores inseridos nas
organizações confundem a implantação
de uma tecnologia ou um conjunto de
tecnologias que possuem a finalidade de
agilizar os processos, atividades e tarefas
organizacionais, com o processo de GC.
No entanto, é importante ressalvar que
muitos
outros
elementos
são

fundamentais para se implementar a GC
como,
por
exemplo,
a
cultura
organizacional/cultura informacional, a
comunicação organizacional/comunicação
informacional, a estrutura (formal e
informal), a racionalização (fluxos e
processos), as redes de relacionamentos,
entre outros (VALENTIM, 2007).
No contexto organizacional, com tantas
questões importantes que devem ser
observadas,
defende-se
que
as
organizações necessitam saber usufruir
ao máximo os processos de GC visando o
crescimento
e
desenvolvimento
organizacional, fazendo uso de forma
correta do conhecimento gerado, por meio
de informações provenientes do ambiente
interno e externo à organização. Para
tanto, é necessário um processo que
auxilie no melhor aproveitamento das
informações e do conhecimento por parte
da organização, com a finalidade de
auxiliar os processos de tomada de
decisão, a tal processo se denomina de
inteligência competitiva (CAVALCANTE;
VALENTIM, 2008).
O processo de inteligência
competitiva investiga o ambiente
externo á organização, bem como
diagnostica o ambiente interno
organizacional, com o propósito
de descobrir oportunidades e
reduzir
riscos,
visando
o
estabelecimento de estratégias
de ação de curto e médio prazo
(VALENTIM et al., 2003, p.2).

A possibilidade de uma tomada de
decisão ou ação rápida e precisa, é
possibilitada por meio do processo de IC e
não pelas informações:
IC um processo contínuo de monitoramento do
ambiente competitivo de modo a identificar e
de agir sobre as oportunidades ou de evitar as
ameaças. È a inteligência, não a informação,
que possibilita a um empresário rapidamente
responder a uma oportunidade ou para
superar uma barreira de mercado (SILVA;
MARODIN, 2008, p.1).

2 Referencial Teórico
Seria impossível entender a GC dentro
das organizações sem uma compreensão
do
processo
de
construção
do
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conhecimento.
Dessa
maneira,
a
construção do conhecimento necessita de
relações para que seja construído. O
processo de construção do conhecimento
no contexto da organização é destacado
por Valentim e Gelinski (2007, p.116)
como:
[...] uma atividade inerente ao ser
humano. Todos os indivíduos, no
âmbito
organizacional,
têm
diferentes
necessidades
informacionais
para
desenvolverem suas atividades
cotidianas, assim como para a
tomada de decisão.

Sendo assim, pode-se compreender que a
informação é um importante componente
intermediador para a construção de
conhecimento, observa-se a relação de
dependência entre o indivíduo e a
informação, sendo a informação insumo
para a construção do conhecimento, este
por sua vez torna-se propulsor das
mudanças organizacionais. A pesquisa
parte do pressuposto de que a informação
é insumo primário para a construção do
conhecimento
e
que,
atrelada
à
comunicação e a concepção do individuo
resultam em conhecimento.
Figura 1: Relação cíclica entre dados, informação e conhecimento.

Fonte: Elaboração própria.

Considera-se que o sujeito organizacional
é o responsável pela construção de
conhecimento. O sujeito constrói o
conhecimento interage com dois tipos de
conhecimento: o tácito e o explicito.
Segundo Nonaka e Tacheuchi (1997) o
conhecimento explícito é facilmente
armazenado em algum suporte, o que
torna
sua
comunicação
e

compartilhamento fácil, enquanto o
conhecimento tácito é um conhecimento
pessoal do indivíduo que o construiu,
tornando complexo o processo de
formalização e transferência.
A GC torna-se essencial para que a
organização
se
torne
competitiva.
Valentim (2008) conceitua GC e ressalta a
importância
dos
indivíduos
nesse
processo:
A gestão do conhecimento é um
conjunto de atividades que visa
trabalhar a cultura organizacional/informacional e a comunicação organizacional/informacional
em ambientes organizacionais, no
intuito de propiciar um ambiente
positivo em relação criação/ geração, aquisição/apreensão, compartilhamento/socialização
e
uso/utilização de conhecimento,
bem como mapear os fluxos informais (redes) existentes nesses
espaços, com o objetivo de formalizá-los, na medida do possível, a fim de transformar o conhecimento gerado pelos indivíduos
(tácitos) em informação (explícito), de modo a subsidiar a geração de ideias, a solução de problemas e o processo decisório em
âmbito organizacional (VALENTIM, 2008, p.4).

A necessidade de gestores e diretores
buscarem informações a respeito de seus
setores de negócios, a fim de encontrarem
informações que lhe concedam antever e
tomarem as devidas ações quando
ocorrer um risco, ou notarem uma
oportunidade é um dos grandes
propulsores da adoção do processo de IC.
A maioria dos conteúdos contidos em
jornais e noticiários são informações
referentes ao dia anterior. Nessa
perspectiva, torna-se necessário antever
os
fatos
consolidados,
buscando
informações relevantes sobre assuntos
relacionados ao negócio, antes que as
ações sejam realizadas, podendo intervir
em algum processo ou ação do meio
exterior e/ou interior, baseando-se em
informações importantes e relevantes para
a organização.
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Miller (2002) afirma que o processo de
inteligência se baseia no entendimento de
que os gerentes e diretores das
organizações precisam estar sempre bem
informados
sobre
as
questões
fundamentais do negócio, de maneira
formal ou sistêmica e, ainda, define
inteligência como sendo a informação
filtrada, depurada. O mesmo autor (2002,
p.35) faz um link entre a sua definição e a
definição da Society of Competitive
Intelligence Professionals (SCIP):
[...] processo da coleta, análise e
disseminação
éticas
de
inteligência acurada, relevante,
específica, atualizada, visionária
e viável com relações ás
implicações do ambiente dos
negócios, dos concorrentes e das
organizações em si.

Valentim (2007, p.15) complementa:
O processo de inteligência
competitiva
organizacional
gerencia fluxos e processo
formais e informais, por meio de
diferentes
ações
integradas,
objetivando criar uma cultura
organizacional voltada a ICO.
Entre as atividades desenvolvidas
podem se citar as atividades de
prospecção e monitoramento, a
seleção e filtragem, o tratamento
e agregação de valor, a
disseminação e transferência, ou
seja, o processo acompanha
desde a geração até o uso de
dados,
informação
e
conhecimento.

Miller (2002, p.35) conclui que o processo
de inteligência dentro das organizações:
[...] é bem mais que ler artigos de
jornais; trata-se de desenvolver
análise e perspectivas exclusivas
relacionadas com o setor em que
atua a respectiva empresa. Notese que o processo de inteligência
gera
recomendações
fundamentadas com relação a
acontecimentos futuros para os
responsáveis pelas decisões, e
não relatórios para justificar
decisões do passado. O processo
acaba
proporcionando
oportunidades únicas relativas a
decisões futuras que dão margem

a
vantagens
concorrentes.

sobre

os

O processo de IC é complexo e a GC é
um importante componente do processo.
Nesse sentido, Valentim e Gelinski (2007,
p.121), relacionam a GC no contexto da
inteligência competitiva, porquanto “[...] a
gestão do conhecimento é responsável
pelo gerenciamento do conhecimento produzido na organização. Atua junto aos
fluxos informais e tem como foco o capital
intelectual ou capital humano da organização”.
A estreita relação entre a GC com o processo de IC é mencionado por Valentim
(2007, p.10), cujo processo de GC é compreendido como insumo para o processo
de IC: “A informação e o conhecimento,
insumos do fazer organizacional precisam
ser mais bem gerenciados, para isso os
gestores precisam compreender desde o
macroambiente até os microambientes de
informação/ conhecimento”.
Evidenciar a relação entre a GC e a IC em
organizações
complexas
torna-se
fundamental para a construção de um
modelo conceitual que seja aplicável às
organizações que se enquadram na
classificação de organização complexa.
Dessa maneira, é necessário se apropriar
e desenvolver parâmetros no que tange
às organizações complexas. Nessa
perspectiva, apresenta-se o conceito de
complexidade de Morin e Moigne (1999),
conceituada como um desafio e não como
uma solução, e lança três outros desafios
interligados e maiores. Esses três novos
desafios são totalmente relacionados com
o conhecimento, conforme indicam Morin
e Moigne (1999): 1) Como reunir; 2) Como
tratar as incertezas e; 3) Como realçar o
desafio lógico.
Morin e Moigne (1999, p. 134-135) interrelacionam os três desafios oriundos do
desafio com a complexidade:


Como reunir. É um desafio
próprio da intangibilidade e da
compreensão em situação de
complexidade,
visto
que
intelligere
significa
“entreligar”,
e
comprehendere, “aprender”
juntamente.
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Como tratar as incertezas?
Como realçar o desafio
lógico? Como tratar os
paradoxos e as antinomias
que surgem no processo de
investigação racional? Como
aceitar as contradições do
antagonismo lógicos? Como
reuni-los? Como manter a
lógica
transgredindo-a
completamente?
Como
integrar a indissolubilidade?

Segundo
Morin
(2005,
p.86)
a
complexidade
surge
do
seguinte
enunciado, “[...] produz coisas e se
autoproduz ao mesmo tempo; o produtor é
seu próprio produto”.
Do mesmo modo que podemos
interpretar a relação da matéria e
da energia como mediatizada
pela ação, podemos propor uma
representação da relação da
informação e da organização
como mediatizada pela ação. Daí
ocorrer uma conjuntura fecunda:
a matéria é para a energia o
que a informação é para a
organização (MORIN; MOIGNE,
1999, p.232).

Nessa perspectiva, Morin e Moigne (1999,
p.232) ressaltam que as organizações são
um conjunto de ações, que realizam,
“Inter-ações, Trans-ação, Retro-ação e
Re-ação se articulam em uma ação
inteligível em outro nível: a organização,
mais especificamente a organização ativa
[...]”. Para estes autores, a organização é
uma conjunção da informação e a da
ação.

3 Procedimentos Metodológicos
A pesquisa proposta se classifica como
teórica-empírica, pois ao mesmo tempo
refletirá sobre as abordagens teóricas com
os dados coletados na realidade
observada. Tendo em vista que este tipo
de pesquisa tem como objetivo avaliar os
fatos mediante análise direta do objeto em
estudo, por essa razão tem sido aplicada
nos estudos na área, visto que analisa o
processo como um todo, e não somente
os resultados alcançados. Será utilizado o
método “Estudo de Caso”, pois é uma
maneira de avaliar in loco e em

profundidade os objetivos propostos. Será
possível avaliar se as organizações
complexas escolhidas adotam a gestão do
conhecimento e aplicam o processo de
inteligência competitiva.
Com a observação alinhada às técnicas
de coleta de dados (entrevista e
questionário) será possível identificar
quais são as fontes de informações, como
ocorrem os fluxos de informação, bem
como
avaliar
o
comportamento
informacional e a construção de
conhecimento e sua gestão nessas
organizações, bem como o retorno que o
processo de inteligência competitiva pode
propiciar as organizações complexas.

4 Resultados Parciais
A presente pesquisa encontra-se em sua
fase inicial, na fase de levantamento
bibliográfico,
identificando,
filtrando,
analisando e refletindo sobre os
conteúdos
selecionados
para
a
construção
da
fundamentação
e
aprofundamento teórico da pesquisa.

5 Considerações Parciais
A pesquisa encontra-se em fase inicial,
impossibilitando
assim
apresentar
qualquer tipo de considerações.
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Resumo

Abstract

Por meio da Teoria dos Jogos pretende-se
analisar e entender a relação entre
cooperação e competição, enfatizando o
comportamento
informacional
e
as
competências em informação para o processo
de inteligência competitiva organizacional.

By means of the Theory of Games intend to
analyze and understand the relationship
between
cooperation
and
competition,
emphasizing the information behavior and
competence in information to the process of
organizational competitive intelligence.
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Processo
Decisório;
Inteligência Competitiva.
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1 Introdução

se estabelecer relações simultâneas de
cooperação e competição.

As organizações desenvolvem estratégias
cooperativas e competitivas, de modo a
melhorar as condições organizacionais
alinhando-as aos objetivos e metas
estratégicos. As ações estratégicas
voltadas à cooperação e à competição
propiciam compartilhamentos e trocas de
informação e conhecimento que, por sua
vez, impulsionam o estabelecimento de
alianças
estratégicas
entre
as
organizações envolvidas, visando à
manutenção no mercado econômico
internacionalizado.
Nessa perspectiva, a Teoria dos Jogos
pode explicar a origem e a evolução do
comportamento cooperativo e competitivo
[coopetição] entre os diferentes agentes,
como uma maneira de gerar benefícios
para as organizações participantes
usufruírem, tornando-as mais fortes e
competitivas frente àquelas que não
fazem parte do grupo.
Evidencia-se que é pouco explorada a
ideia de que as empresas que criam
alianças, usualmente estabelecidas por
interações cooperativas, também possam
ser competitivas ou, ainda, que é possível

A constatação desta lacuna na literatura
conduz à formulação das seguintes
questões: Como a cooperação pode ser
utilizada de forma estratégica para a
obtenção de maior competitividade
empresarial?
Quais
competências,
habilidades, atitudes e comportamentos
informacionais podem ser desenvolvidos
para garantir ou incentivar a cooperação
entre
os
sujeitos
organizacionais
[jogadores]? Quais são os aspectos
informacionais relevantes que podem
proporcionar a cooperação entre os
sujeitos organizacionais [jogadores]?
Vale ressaltar que o uso dos conceitos da
Teoria dos Jogos para tratar da
inteligência competitiva organizacional no
âmbito da Ciência da Informação é raro na
literatura deste campo científico. Nessa
perspectiva, pretende-se contribuir para a
construção de novos conhecimentos
sobre essa temática no contexto da
Ciência da Informação.
O objetivo geral da pesquisa é analisar a
relação entre cooperação e competição
por meio da Teoria dos Jogos, enfocando
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o comportamento informacional e as
competências em informação para o
processo de inteligência competitiva
organizacional. No que tange aos
objetivos específicos pretende-se: a)
analisar os principais conceitos, definições
e modelos teóricos existentes no âmbito
da Teoria dos Jogos relativo às interações
entre os sujeitos organizacionais e
agentes [jogadores]; b) diagnosticar e
caracterizar os fatores organizacionais
que influenciam a cooperação e a
competição entre sujeitos organizacionais
e agentes [jogadores]; c) diagnosticar e
caracterizar
os
comportamentos
informacionais
que
influenciam
a
cooperação e a competição entre sujeitos
organizacionais e agentes [jogadores]; d)
diagnosticar
e
caracterizar
as
competências
em
informação
que
influenciam a cooperação e a competição
entre sujeitos organizacionais e agentes
[jogadores]; e) propor um modelo
conceitual baseado na Teoria dos Jogos
contemplando
o
comportamento
informacional e as competências em
informação essenciais aplicados ao
processo de inteligência competitiva
organizacional.
2 Referencial Teórico
2.1 Teoria dos Jogos
O objetivo da Teoria dos Jogos é
encontrar alternativas racionais em
situações de tomada de decisão, cujo
resultado final depende não só das
opções do sujeito organizacional [jogador],
mas também da natureza e das opções
dos outros agentes [jogadores] –
situações
caracterizadas
pela
interdependência e interação entre os
agentes (RAPOSO, 2007, p.3).
Nesse contexto, a Teoria dos Jogos se
divide em dois segmentos: jogos
cooperativos e não cooperativos. No que
tange aos jogos cooperativos, os
participantes desejam maximizar o
resultado da coalização e, para isso,
colaboram uns com os outros. Nos jogos
não cooperativos, a unidade de análise é
o indivíduo que se preocupa em
maximizar seus próprios resultados,

dentro da regra do jogo, qualquer que seja
o resultado coletivo (SAUAIS; KALLÁS,
2007, p.82-83).
A Teoria dos Jogos pode propiciar
melhores condições para se compreender
o processo decisório dos sujeitos
organizacionais, bem como as distintas
interações que ocorrem, e a lógica e a
dinâmica do contexto em que estão
envolvidos.
2.2 Comportamento Informacional
Todo tipo de organização, seja ela pública
ou privada, gera a todo o momento
diferentes tipos de informações. No
entanto, muitas delas não têm a
percepção de como transformar estas
informações geradas e adquiridas em
conhecimento. Isso muitas vezes ocorre,
pois lhes falta um maior entendimento
acerca do que significa e do que engloba
o comportamento informacional, bem
como o que este poderá proporcionar para
a organização.
Wilson (2000, p.49, tradução nossa)
define comportamento informacional como
sendo “[...] a totalidade do comportamento
humano em relação às fontes e canais de
informação, incluindo a busca de
informação ativa e passiva, além do uso
da informação”. Este mesmo autor
acredita
que
o
comportamento
informacional
relaciona-se
a
comportamentos interligados, como o
comportamento de busca da informação e
o comportamento de busca em sistemas
de informação.
Evidencia-se que o estudo sobre o
comportamento informacional no âmbito
das organizações é extremamente
importante.
2.3 Competência em Informação
O desenvolvimento de competências e
habilidades que propiciem a apropriação,
a geração, o acesso, o compartilhamento
e o uso da informação para a construção
de conhecimento por meio da cooperação,
tornou-se um fator essencial para que os
sujeitos organizacionais possam atuar de
maneira eficiente nesse novo contexto
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econômico (VITORINO; PIANTOLA, 2009,
p.131).
Santos
(2010,
p.115)
compreende
competência em informação no contexto
organizacional como sendo
[...] situações que exigem a
tomada de decisões e a
resolução de problemas. Assim
sendo, possuir conhecimentos ou
capacidades não é sinônimo de
possuir competências, uma vez
que se podem conhecer regras e
não saber aplicá-las no momento
oportuno.
Desse
modo,
a
realidade exige a mobilização de
recursos
(capacidades,
habilidade, saberes, atitudes)
para a ação concreta.

Desse modo, a competência em
informação está intimamente relacionada
ao
conhecimento
humano,
às
experiências e às relações vivenciadas
em um contexto, sendo que esses
elementos convergem em ações no
ambiente organizacional.
2.4 Processo Decisório
No contexto organizacional a tomada de
decisão é um processo altamente
complexo,
porquanto
os
gestores
necessitam tomar decisões rápidas,
assertivas e consistentes, visto que o
mercado globalizado é cada vez mais
competitivo. Assim, ressalta-se que as
decisões são realizadas, segundo Gomes,
Gomes e Almeida (2010, p.4) com o
intuito de
[...] minimizar perdas, maximizar
ganhos e criar uma situação em
que o decisor julgue que houve
elevação dos ganhos entre o
estado da natureza em que se
encontrava e o estado em que irá
encontrar-se após implementar a
decisão.

Tomar decisão se constitui na essência da
responsabilidade gerencial. O gestor deve
estar atento ao cenário interno e externo
da organização para orientar seus
colaboradores no desenvolvimento de
suas atividades.
Segundo Azevedo et al. (2002, p.67) a
Teoria dos Jogos merece destaque, pois

enfoca
“[...]
as
capacidades,
os
conhecimentos e as expectativas dos
diversos jogadores para auxiliá-los na
criação de representações abstratas de
uma extensa classe de situações reais”.
Assim, um jogo é caracterizado pelo
conjunto de regras que descrevem a
realidade, delimitando as ações possíveis
dos agentes e, estes por sua vez, tomam
as decisões de modo racional e
maximizador com base no conjunto de
resultados (GRAMAUD; BRAGA, 2004,
p.247).
Com isso, a tomada de decisão quando
executada de maneira coletiva, beneficia a
todos que estão envolvidos, passando a
existir
positivamente
no
ambiente
organizacional.
2.5 Inteligência Competitiva
Toda e qualquer organização precisa
conhecer profundamente o ambiente
interno, isto é, as estratégias, as políticas,
a cultura organizacional, a equipe, os
processos,
a
infraestrutura
e
as
tecnologias utilizadas, pois só assim ela
identificará os pontos positivos e
negativos para competir no ambiente em
que está inserida [ambiente externo], de
maneira a não cair em nenhum tipo de
armadilha, voltando à atenção para o
mercado de negócios, às tecnologias
aplicadas e ao tipo de informação que
utiliza
e
necessita
(DAVENPORT;
PRUSAK, 1998).
Nessa perspectiva, pode-se afirmar que a
organização que conhecer de maneira
consistente esses dois ambientes, estará
mais segura para tomar decisões
estratégicas, bem como em relação às
atividades cotidianas, uma vez que a
inteligência competitiva procura diminuir
as incertezas sobre o ambiente no qual a
organização está inserida.
Nos jogos de estratégia, prever como os
competidores reagirão aos movimentos e
antecipar-se às próximas ações se
constitui em uma vantagem. É sob esta
ótica que a Teoria dos Jogos adquire
especial relevância, uma vez que seu
instrumental analítico visa permitir a
identificação dos movimentos mais
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adequados a se realizar, e em acordo com
a
movimentação
da
concorrência
(AZEVEDO et al., 2002, p.67).
Portanto, o processo de inteligência
competitiva organizacional é necessário
para qualquer tipo de organização
acompanhar as mudanças que ocorrem
no mercado em que atua.
3 Procedimentos Metodológicos
A pesquisa é bibliográfica, de natureza
qualitativa, do tipo descritivo-exploratória.
Procurar-se-á resgatar conhecimentos
teóricos sobre a Teoria dos Jogos já
disseminados no meio científico, visando
o avanço das discussões do campo da
Ciência da Informação. Para tanto,
analisar-se-á os dados e informações
obtidos na revisão bibliográfica, de modo
a
apresentar
correntes,
conceitos,
definições e modelos como subsídios para
a reflexão e discussão do problema de
pesquisa. Por meio da análise, será
possível o estabelecimento de conceitos e
definições no que tange a relação entre
cooperação e competição por meio da
Teoria dos Jogos, no contexto da
inteligência competitiva organizacional,
cujo enfoque se dá no comportamento
informacional e nas competências em
informação.
Como procedimento para a coleta de
dados, o estudo contemplará os textos
publicados entre os anos de 2004 e 2014,
portanto, 10 (dez) anos de produção
científica sobre a temática deste projeto,
exceto a literatura pertinente ao tema
estudado.
4

Resultados Parciais

O estudo da Teoria dos Jogos aplicada ao
comportamento
dos
sujeitos
organizacionais analisará as ações
colaborativas e cooperativas baseadas em
informação
e
conhecimento,
desenvolvidas entre as organizações.
Além disso, se buscará identificar as
competências requeridas aos sujeitos
organizacionais, no que tange ao acesso
e uso da informação para a construção de
conhecimento individual e coletivo.

5 Considerações Parciais
Diante do que foi analisado na literatura
até o presente momento, acredita-se que
a Teoria dos Jogos apresenta contribuição
para o binômio entre competição e
cooperação. Competir e cooperar vem se
tornando um processo estratégico para as
organizações que procuram se diferenciar
no mercado em que atuam. Atualmente,
não basta apenas competir, atacar ou se
defender, mas sim cooperar com outras
organizações, a fim de obter benefícios
próprios e conjuntos, visando à criação de
vantagem competitiva.
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Resumo

Abstract

Os primeiros japoneses chegaram a Marília
em 1926 e, já em 1930, foi fundada a primeira
associação japonesa nessa cidade, o Nikkey
Clube de Marília. Em 1945, outra associação
foi fundada, a Associação Esportiva e Cultural
Okinawa de Marília (AECOM), essas duas
associações contribuíram muito para a disseminação da cultura japonesa e para a construção da identidade em Marília e região. Assim,
analisar como se deu o desenvolvimento dessas associações, no âmbito da cultura informacional, da memória e da identidade japonesas se faz importante, uma vez que não há
nenhum estudo sobre essa contribuição para a
comunidade japonesa e para os brasileiros
que vivem em Marília. Portanto, esta pesquisa
tem como objetivo conhecer e analisar o papel
das associações japonesas na construção da
identidade e da cultura japonesa em Marília. A
metodologia a ser utilizada será a etnografia
para fazer as observações e as interpretações
dos sujeitos e o instrumento de coleta de dados será a entrevista. Como resultado, esperase contribuir para a história das associações
japonesas em Marília, especialmente em relação à produção do conhecimento e da memória dessa cultura.

The first Japanese arrived in Marilia in 1926
and, by 1930, was founded the first Japanese
Association in this city, the Nikkei Club Marilia.
In 1945, another association was founded, the
Okinawa Cultural and Sports Association of
Marilia (AECOM), these two associations have
contributed greatly to the spread of Japanese
culture and the construction of identity in
Marilia and region. Thus, analyzing how was
the development of these associations within
the informational culture, memory and the
Japanese identity is important, since there is
no study on this contribution to the Japanese
community and Brazilians living in Marilia.
Therefore, this research aims to understand
and analyze the role of associations in the
construction of Japanese identity and Japanese culture in Marilia. The methodology will
be used ethnography to make observations
and interpretations of the subject and the instrument of data collection will be the interview. As a result, we expect to contribute to
the history of Japanese associations in Marilia,
especially in relation to the production of
knowledge and memory of that culture.

Palavras-Chave: Informação; Memória e
Identidade. Imigração Japonesa; Cultura Informacional. Práticas Informacionais.

1 Introdução
Os primeiros imigrantes japoneses chegaram à região de Marília, São Paulo, em
1926. Em agosto de 1930, foi fundada a
primeira associação da colônia japonesa
da cidade, hoje conhecida como Nikkey
Clube de Marília. Em 1945, a partir de
uma reunião de amigos, nasceu a Associação Esportiva e Cultural Okinawa de Marília (AECOM), consideradas na atualidade como lugares de memória, cultura e
identidade japonesas na cidade.

Keywords: Information; Memory and Identity;
Japanese Immigration; Informational Culture;
Informational Practices.

Não seria exagero afirmar que o município
de Marília foi, nos primeiros tempos, colonizado pelos nikkeys. Em 1930, além de
trabalharem como agricultores, alguns
desses nikkeys também foram para a cidade trabalhar com pequenas atividades
comerciais e de serviços, ações consideradas importantes para o desenvolvimento
da região.
Toda cultura tem seus próprios valores, os
indivíduos tem ambições diferentes e seguem seus impulsos para alcançarem sua
felicidade. Em todas as culturas encon-
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tram-se instituições diferentes, onde os
sujeitos buscam seus interesses e os costumes com os quais se identifiquem. Por
esse motivo, estudar essas instituições,
costumes,
processos
infocomunicacionais e os usos sociais da informação é importante para conhecer melhor o meio pesquisado.

Ainda segundo Araújo (2001), as práticas
informacionais caracterizam-se através
das seguintes ações: recepção (como
ação de seleção), geração (como atividade de reapropriação, no sentido de agregar valor à informação) e transferência de
informação (como ação de socialização da
informação).

Esta pesquisa busca estudar e analisar o
papel das associações japonesas na
construção da memória, identidade e cultura japonesa em Marília, e verificar como
se dá o processo de info-comunicação
entre os imigrantes japoneses que vivem
nessa região a partir das associações
estudadas.

Desse modo, quando um sujeito acessa a
informação, ele seleciona o que irá ou não
utilizar dessa informação. Com a leitura
desse material, o sujeito pode gerar uma
nova informação e transferi-la a outros
sujeitos, agregando sentido, fazendo uma
reapropriação do texto, ou seja, dando
outro sentido, gerando uma nova informação e produzindo conhecimento.

Para alcançar esse resultado, a pesquisa
tem como objetivos específicos: a) Identificar e analisar na literatura da área os
conceitos, definições e correntes teóricas
acerca da temática de pesquisa; b) Realizar pesquisa documental sobre a imigração japonesa no Brasil e sobre as associações japonesas existentes em Marília; c)
Analisar os documentos relevantes gerados por essas associações; e d) Realizar
pesquisa etnográfica sobre a imigração
japonesa em Marília, a partir dos relatos
dos membros dessas associações.
Pretende-se assim, contribuir na reconstituição da história dessas associações e
com a produção acadêmica e documentação sobre a cultura e a imigração japonesa no Brasil.
2 Referencial Teórico
Uma vez que o ambiente social e cultural
faz com que o indivíduo pense e sinta de
uma maneira específica, todos os que
pertecem a alguma instituição passam a
viver sob a influência da tradição, do folclore, da língua, ou seja, da cultura.
Para Araújo (2001), nas sociedades históricas, a produção e reprodução de artefatos culturais realizam-se a partir do modo
informacional. Nessas sociedades, toda
prática social pode ser considerada como
prática informacional, pois toda interação
humana pressupõe recepção, geração ou
transferência de informação.

Quando se faz entrevistas de história de
vida, tanto individuais, quanto coletivas,
percebe-se que nem sempre é seguida
uma ordem. Os entrevistados quase sempre voltam várias vezes ao mesmo acontecimento, e isso acontece pelo fato de
que nas memórias existem fatos que são
imutáveis e invariantes, simplesmente
pelo fato do ocorrido ter tido uma importância tão grande que impossibilitou, assim, a ocorrência de mudanças.
Mas, afinal, quais são os elementos que
constroem a memória individual e a memória coletiva? Na memória individual,
são os fatos que foram vividos individualmente, e na memória coletiva, são aqueles que podem não terem sido vividos e
sim herdados pelo grupo ou comunidade a
qual o indivíduo faz parte. Às vezes, o
indivíduo nem participou de tal fato, mas
de tanto afirmar tal acontecimento, ele já
não é mais capaz de saber se participou
ou não (POLLAK, 1992).
Não raro, percebe-se, mediante a socialização histórica e cultural dos indivíduos, a
ocorrência de uma identificação com um
determinado passado tão forte que se
pode falar que, neste caso, são memórias
quase herdadas (POLLAK, 1992), como
nos acontecimentos que marcam muito
uma região ou um grupo, isso faz com que
essa memória seja transmitida ao longo
dos anos. Há, também, as pessoas “personagens” participantes dessas memórias, que são como as memórias herda-
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das. Personagens nem sempre conhecidos pelos indivíduos, e que podem nem
fazer parte do tempo onde se está sendo
vivido, mas passam a fazer parte da história.
Outro acontecimento comum nas histórias
de vida estudadas por meio das entrevistas é o aparecimento dos lugares da memória. Estes são os lugares ligados à vida
do indivíduo, que traz lembrança pessoal,
mas que pode não ter um tempo cronológico. Já lugares longes que não fazem
parte da vida de uma pessoa, podem fazer parte importante da memória de um
grupo, ou para o próprio indivíduo, seja
por ter herdado ou por pertencimento a
esse grupo, como são os casos dos japoneses e seus descendentes.
Esses três critérios, acontecimentos, personagens e lugares, conhecidos direta ou
indiretamente, podem obviamente estar
ligados a acontecimentos, personagens e
lugares reais, empiricamente fundados em
fatos concretos. Mas, pode se tratar também da projeção de outros eventos, como
afirma Pollak (1992, p.3).
Desta forma, a memória individual ou coletiva, ao ser organizada, pode evidenciar
projeção ou transferência de acordo com
a importância do momento vivido por cada
indivíduo. No entanto, a memória coletiva
é bem mais organizada, pelo fato desta
ser a memória de um povo e, muitas vezes, constituir acervos organizados.
Ao se falar de memória herdada, percebese que há uma ligação entre memória e o
sentimento de identidade, o sentimento
que tem sentido de imagem, uma imagem
que o indivíduo adquire ao longo da sua
vida e apresenta aos outros. Nesta construção de uma identidade, o indivíduo é
levado pelo sentimento de pertencimento
a um determinado grupo.
Dessa forma, entende-se que a memória
é um elemento constituinte do sentimento
de identidade e de pertença, tanto individual como coletiva, na medida em que ela
é também um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de
coerência de uma pessoa ou de um grupo
em sua reconstrução de si (POLLAK,
1992, p.5).

3

Procedimentos Metodológicos

Esta pesquisa se utilizará do método historiográfico e etnográfico. A pesquisa histórica se dará por meio de estudo dos
documentos que fazem parte do acervo
histórico do Nikkey Clube de Marília e da
Associação Esportiva e Cultural Okinawa
de Marília (AECOM), que constituem o
universo empírico deste estudo. Já a parte
etnográfica será realizada mediante observação direta e dos depoimentos a serem colhidos dos fundadores dessas duas
associações.
Malinowski (1978, p.18) explica que um
trabalho etnográfico só terá valor científico
irrefutável se nos permitir distinguir claramente, de um lado, os resultados da observação direta e das declarações e interpretações nativas, e, de outro, as inferências do autor, baseadas no seu bomsenso e intuição psicológica.
O etnógrafo precisa adquirir práticas para
formular perguntas e entender as respostas, coletar dados concretos. Assim, recomenda-se que o etnógrafo mantenha o
contato mais íntimo possível com os sujeitos, afastando-se da sua própria cultura e
passando a viver a cultura do outro, para
então tentar entendê-la com todas suas
crenças e costumes. Esta é, portanto,
uma pesquisa de caráter qualitativo.
Após o levantamento bibliográfico, que
permitirá a construção do referencial teórico da pesquisa, será realizado levantamento documental e análise desses documentos. Como instrumento de coleta de
dados, serão realizadas entrevistas com
os fundadores das associações, para a
qual ainda será definido o perfil dos entrevistados.
4 Resultados Parciais
A pesquisa encontra-se em fase inicial e o
estudo realizado até o momento proporcionou uma compreensão das práticas informacionais utilizadas por ambas às associações estudadas e o aprofundamento
conceitual sobre a pesquisa histórica e a
etnografia. Foi realizada ainda uma primeira visita às associações com o intuito
de conhecer um pouco de sua história,
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seus documentos, fundadores, antigos
membros e atuais.

TOYAMA, O. Cem anos de águas corridas da comunidade japonesa. São Paulo: AGWM, 2009. 597p.

5 Considerações Parciais
Esta pesquisa é importante pelo fato de
não se ter encontrado outros estudos sobre as associações japonesas em Marília
e o quanto elas podem contribuir para a
compreensão da memória e da cultura
relativas à integração social dos imigrantes japoneses com o meio em que vivem.
Além disso, entende-se que os fluxos infocomunicacionais presentes na cultura de
um determinado povo, a partir de sua
memória podem promover a produção de
conhecimentos de grande relevância para
as gerações futuras e na produção de
acervos documentais.
6
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Resumo

Abstract

As IES do Terceiro Setor estão ganhando
cada vez mais espaço no cenário empresarial
e social, consequentemente seu montante de
recursos vem aumentando, e isso demanda
um maior controle sobre as contas. Dessa
forma a proposta desse estudo é basicamente
identificar como se originam e se desenvolvem
os fluxos da informação contábil-financeira
nessas
organizações
e
como
esses
contribuem no processo decisório.

The IES Third Sector are gaining more and
more space in the business and social scene,
hence their amount of resources is increasing,
and that demand greater control over the
accounts. Thus the purpose of this study is
basically identifying how they originate and
develop flows of accounting and financial
information on these organizations and how
these contribute in decision making.

Palavras-Chave: Gestão da informação;
Fluxo de informação; Informação contábilfinanceira; Processo decisório.

1 Introdução
Esta pesquisa tem como tema a
informação contábil-financeira, sob o
aspecto dos fluxos informacionais bem
como a forma como estes são
imprescindíveis no processo decisório das
organizações, com enfoque voltado a uma
Instituição de Ensino Superior (IES),
enquadrada como sendo do Terceiro
Setor.
A respeito das entidades do Terceiro
Setor, essas possuem um papel de vital
importância no desenvolvimento de uma
sociedade, pois as mesmas ocupam as
lacunas deixadas pelo Estado. No aspecto
dos
recursos,
essas
entidades
normalmente, se mantêm por meio de
mensalidades recebidas, doações de
pessoas jurídicas e/ou pessoas físicas,
subvenções governamentais, convênios
com entidades privadas e públicas.
É importante ressaltar que essas
entidades não visam fins lucrativos, de
maneira que todo o seu resultado é
revertido para manutenção de sua

Keywords: Information management; Flow of
information;
Accounting
and
financial
information; decision-making process.

estrutura e desenvolvimento de projetos
sociais. Desse modo, voltando-se o foco
ao
aspecto
do
desenvolvimento
profissional e intelectual, temos as IES
enquadradas como sendo do Terceiro
Setor, que são aquelas que ofertam
cursos superiores em diversas áreas do
conhecimento e oferecem incentivos aos
interessados em ingressar em cursos de
nível superior, com o oferecimento de
bolsas de estudos e/ou participação em
projetos sociais. Essas IES do Terceiro
Setor, além da imunidade que é
estabelecida na Constituição Federal,
gozam de benefícios por meio de
isenções sobre determinados tributos, as
mesmas se mantém a partir de recursos
recebidos
de
terceiros
(como
anteriormente relatado); esses recursos
devem ser geridos de modo que ocorra o
desenvolvimento
sustentável
da
organização. Porém, de acordo com
Cazzolato (2009), ainda existe muito
amadorismo na gestão dessas entidades,
remetendo-se, também, à questão da
falha na informação transmitida aos
demais
níveis
hierárquicos.
Essas
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imprecisões
prejudicam
o
desenvolvimento dessas IES, fazendo
com que, muitas vezes, elas percam sua
imunidade, isenções tributárias, dentre
outras perdas, ocasionando, assim,
maiores dificuldades financeiras; existe
também a questão do ambiente externo
(ameaças e oportunidades) dessas
organizações, que representa outro fator
de grande relevância e que merece certo
cuidado e atenção. Com isso, é possível
identificar alguns problemas que essas
entidades encontram na gestão de seus
diversos
recursos
organizacionais,
circunstância em que tem espaço a
gestão da informação (GI).
Dentre os diversos tipos de informações
importantes ao desenvolvimento eficaz
das organizações, este estudo destaca
aquela gerada pela Contabilidade, assim
classificada como contábil-financeira, pois
essa fornece aos responsáveis pela
administração as informações que são
necessárias à gestão de qualquer
negócio, demonstrando a esses usuários
a situação patrimonial e econômica da
entidade, como afirma Paiva (2006). A
Ciência da Informação trabalha a gestão
da informação sobre o aspecto da
promoção do uso da informação, dando
relevância
e
foco
ao
usuário,
diferentemente
da
Contabilidade
tradicional, que volta seu foco para a
técnica e implantação de sistemas
contábeis, completa Smith (2013).
Segundo Smith (2013), a gestão da
informação é percebida de forma incorreta
por alguns gestores, devido ao fato deles
se atentarem apenas ao viés da
implantação
de
equipamentos
tecnológicos, esquecendo-se dos outros
aspectos da GI, como, por exemplo, a
estrutura dos fluxos informacionais
formais e informais, a racionalização dos
fluxos e processos, pois esses também
são de suma importância nos processos
organizacionais.
Diante do exposto, pode-se formular a
seguinte questão para esta pesquisa: de
que forma se origina e como se
desenvolvem os fluxos informacionais
utilizados como subsídios ao processo
decisório em uma IES do Terceiro Setor,

sob a ótica da informação contábilfinanceira?
1.1 Justificativa
Com o desenvolvimento desse estudo,
mediante a discussão teórica apresentada
e a verificação da análise dos resultados
encontrados
no
universo
a
ser
pesquisado, será possível identificar que a
mesma contribuirá para as organizações
no sentido do acréscimo de conhecimento
dos gestores acerca do aspecto dos fluxos
informacionais e de modo como
potencializar a utilização desses fluxos e
do uso da informação contábil-financeira
no processo decisório, para, assim, obter
um melhor desempenho nas suas
atividades organizacionais. O presente
estudo
possui
uma
abordagem
interdisciplinar entre a Ciência da
Informação e a Teoria da Contabilidade.
1.2 Objetivos
O presente estudo objetiva analisar,
especificamente, a relevância dos fluxos
informacionais presentes em uma IES do
Terceiro
Setor,
compreendendo
e
verificando como eles contribuem no
processo decisório dessas entidades,
considerando sob a ótica da informação
contábil-financeira.
2 Referencial Teórico
2.1 IES do Terceiro Setor
Segundo Souza (2012), o termo Terceiro
Setor é tido como uma a denominação
utilizada para identificar entidades sem
fins lucrativos (econômicos).
Essas entidades possuem autonomia, ou
seja, são independentes do Estado; elas
são administradas por um grupo de
indivíduos que não possuem vínculos com
órgãos governamentais.
Pontuamos que as IES do Terceiro Setor
são entidades que destinam parte de suas
vagas para um público mais desfavorecido
financeiramente. Ao menos 20% de seu
faturamento
dessas entidades
são
destinados para esse fim. Atualmente
esse tipo de organização vem ganhando
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grande representatividade e importância
perante a sociedade e o mundo
empresarial.
2.2 Dados, Informação e Conhecimento
O termo informação gera muitos
questionamentos
e
divergências
a
respeito do seu significado, e uma
primeira distinção entre dados, informação
e conhecimento se faz necessária, para
que haja uma melhor compreensão
isolada, acerca do termo informação.
Segundo Choo (2011), a informação
funciona como um componente intrínseco
em quase todos os processos de uma
organização,
se
não
houver
um
entendimento
a
respeito
desses
processos, pelos quais a informação se
transforma as organizações não serão
capazes de perceber a relevância de suas
fontes de informações, e com isso perderá
espaço no mercado.
2.3 Informações Contábil-Financeiras
Todas essas formas acerca da informação
e seu valor estratégico possuem
implicações com a Ciência Contábil, uma
vez que um dos principais objetivos dessa
ciência é o de elaborar e apresentar
informações
contábil-financeiras
que
tenham relevância e possuam utilidade no
processo decisório de seus diversos
usuários, sob o aspecto de qualquer
organização, enfatiza Paiva (2006). Desse
modo pode-se dizer que a informação
contábil-financeira é a ferramenta de
comunicação da situação econômicofinanceiro da organização.
2.4 Gestão da Informação
Podemos considerar a atividade de gestão
como
sendo
um
conjunto
de
procedimentos que abarcam algumas
atividades de organização, distribuição,
planejamento e controle de recursos,
tendo como objetivo racionalizar e efetivar
determinado sistema, produto ou serviço,
afirma Marchiori (2002). É possível,
também, direcionar o foco da atividade de
gestão ao aspecto da informação e a
todos os seus derivados, pois ele

representa um recurso
estratégica à organização.

de

ordem

De acordo com Moraes e Fadel (2008),
gestão da informação requer que haja o
estabelecimento de processos, fluxos ou
etapas, a partir do qual se obtém, se
desenvolve ou, então, se utilizam
determinados recursos, com a finalidade
de controlar a informação para a
sociedade que serve. Evidencia-se que os
fluxos de informação são objetos da
gestão da informação, e, sob o âmbito da
GI, temos os fluxos formais que possuem
como objeto o conhecimento explícito.
2.5 Fluxos de informação
Na contextualização acerca da gestão da
informação, pode-se perceber que essa é
estabelecida de processos, fluxos ou
etapas, que são utilizados para gerir as
informações. Nesse ponto, destacam-se
os fluxos informacionais, pois os mesmos
permitem o estabelecimento de etapas de
armazenamento,
distribuição,
disseminação e uso da informação,
afirmam Vital, Floriani e Varvakis (2010).
Ainda, de acordo com os autores, os
fluxos de informação têm como uma das
funções fornecer subsídios aos gestores
no processo decisório.
Segundo Valentim (2010, p. 17), “[...] os
fluxos informacionais trafegam com dados
e informação, de modo a subsidiar a
construção
de
conhecimento
nos
indivíduos organizacionais, objetivando
uma ação”.
Salientamos que realizar o mapeamento
desses fluxos informacionais fornecerá a
alternativa de identificar possíveis falhas
no processo e verificar todas as etapas
pela qual a informação perpassa a
organização.
3 Procedimentos Metodológicos
Apresentam-se,
a
seguir,
os
procedimentos metodológicos propostos
para coletar, analisar e interpretar os
dados da IES do Terceiro Setor objeto da
pesquisa, verificando e mapeando seu
fluxo informacional. Essa pesquisa será
classificada como sendo de natureza
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descritiva-explicativa, aplicando um corte
transversal, onde os dados coletados
serão delimitados em um período
temporal específico. O levantamento dos
dados será realizado por meio do método
survey e, no caso das variáveis, essas
serão avaliadas sobre a perspectiva da
escala de Likert. Quanto à abordagem do
problema a pesquisa em questão
classifica-se como sendo quantitativa. As
variáveis a serem pesquisadas serão
obtidas a partir de questionários e
entrevistas a serem realizadas no
ambiente interno e externo da entidade.
4 Resultados Parciais
Com a realização do mapeamento dos
fluxos informacionais dessa organização
será possível identificar possíveis falhas
no processo e verificar todas as etapas
pela qual a informação perpassa a
organização, e assim propor soluções
para essas falhas, soluções essas por
meio de um modelo de fluxo de
informação.
5

Considerações Parciais

A partir das discussões em torno de como
se originam e se desenvolvem os fluxos
de informação na IES do TS que foi
universo desse estudo, discutiremos como
os mesmos contribuem no processo
decisório nessa organização e desse
modo se for encontrado falhas nos
processos iremos propor um modelo ideal
de fluxo de informação contábil-financeira
que deverá ser aplicado na entidade
objeto de estudo.
6
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Resumo

Abstract

Destaca-se se as empresas de pequeno porte
da área de eletroeletrônicos, inseridas em
setor comum de aglomerações produtivas
localizadas na Cidade de Garça, no interior do
Estado de São Paulo, têm como fator de
vantagem competitiva a competência em
informação.

It is highlighted that the small businesses in
the area of electronics, inserted into in
common industry productive agglomerations
located in Garça City, in São Paulo State, have
the advantage of competitive factor the
information literacy.

Palavras-Chave:
Competência
em
Informação;
Gestão
da
Informação;
Aglomeração Produtiva Local; Vantagem
Competitiva.

1 Introdução
Os problemas que norteiam a dissertação
são tratados nas seguintes perguntas:






Por que indústrias de pequeno porte
se organizam em aglomerações
produtivas localizadas e qual a
influência dessa organização em
termos de competitividade?
A competência em informação dos
gestores é um diferencial competitivo
nas indústrias de pequeno porte do
setor de eletroeletrônicos organizadas
como
aglomerações
produtivas
localizadas?
Qual a relação da situação da
competência em informação dos
gestores dessas empresas e a
competitividade?



Existe
semelhança
entre
a
competência em informação dos
gestores nas diferentes indústrias em
foco?



Dessa maneira, o objetivo geral da
pesquisa é analisar as características

Keywords: Information Literacy; Information
Management; Local Productive Agglomeration,
Competitive Advantage.

e a situação da competência em
informação
de
gestores
como
diferencial competitivo de empresas de
pequeno porte organizadas em
aglomerações produtivas locais.
Como objetivos específicos têm-se:
a) Sistematização de literatura sobre
empresas
de
pequeno
porte
organizadas
em
aglomerações
produtivas
localizadas,
competitividade, inovação e sua
relação com a competência em
informação.
b) Elaboração
e
detalhamento
de
características da competência em
informação,
c) Identificar e compreender a situação
da competência em informação dos
gestores
das
indústrias
de
eletroeletrônicos organizadas na forma
de
aglomerações
produtivas
localizadas na cidade de Garça (SP) e
sua relação com a competitividade.
d) Oferecer subsídios às áreas
Ciência
da
Informação
e

da
da
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Administração
a
respeito
competência em informação
ambientes de trabalho.

da
em

A pesquisa se justifica porque a área de
Ciência da Informação percebeu a
relevância de se estudar fenômenos em
organizações empresariais. Nesse caso,
um estudo desenvolvido no setor de
eletroeletrônico viabiliza a inserção da
área nesse ambiente, principalmente em
nichos em ascensão como ocorre na
cidade de Garça, que por sua vez foi
considerada pela Associação Comercial e
Industrial de Garça (ACIG) polo industrial
de tecnologia em segurança eletrônica e
automação. Nesse sentido, supõe-se que
o crescimento dessas organizações, que
se
encontram
organizadas
em
aglomerações produtivas localizadas, está
relacionado com a competência em
informação de seus gestores, como
diferencial competitivo.
A relevância do problema de pesquisa
ocorre, pois, para gerir uma organização é
necessário saber como acessar e utilizar a
informação de forma inteligente para gerar
o conhecimento que leva à inovação. Para
tanto, pressupõe-se que os gestores
devam possuir competências atreladas
aos processos administrativos, à gestão
de pessoas e também a competência em
informação.
2 Referencial Teórico
Os autores que nortearão o referencial
teórico são aqueles ligados com a área de
gestão da informação e do conhecimento,
por exemplo, Eisenberg, Belluzzo, Feres,
Davenport, Valentim, Fleury, dentre
outros.

indiretamente pela informação e pelo
conhecimento, assim ao aproveitar tais
recursos à organização obtém vantagem
competitiva perante o mercado. Existem
ainda fluxos informacionais internos e
externos as organizações que são
importantes na compreensão da dinâmica
organizacional (VALENTIM, 2010).
No cenário competitivo atual, destaca-se
que as empresas de pequeno porte estão
se organizando na forma de aglomerados
produtivos localizados, inserindo-se em
setor comum e produzindo produtos
semelhantes e próximos, além de
compartilhar espaços com fornecedores e
instituições de apoio, visando à criação de
melhores
condições
competitivas
(CROCCO et al., 2006).
A competência em informação tem sido
foco de varias publicações principalmente
em meados de 1992, as análises a partir
de então tem sido feita em diferentes
instituições tais como as escolas,
organizações profissionais e na educação
do próprio indivíduo singular. As escolas
de ensino superior criaram grupos de
trabalho para estudar a competência em
informação, algumas denominaram essa
competência
de
“arte
liberal”
(EISENBERG; LOWE; SPITZER, 2004,
p.5).
Desse modo, as organizações industriais
necessitam
de
informação
e
conhecimento em seus processos.
Considera-se que, se os gestores os
utilizarem, contribuirá para o seu
desenvolvimento e competitividade no
mercado, ou seja, irá se destacar com
relação
às
outras
organizações
concorrentes.

Tendo em vista que as organizações
industriais necessitam de gestores que
possuam competências administrativas,
porque
coordenam
os
processos,
humanas, pois gerenciam as pessoas,
necessitam
também
possuir
uma
competência em informação, ou seja,
saber como disseminar a informação,
quando omitir a informação.

A pesquisadora Bruce (1997) realizou um
estudo que resultou na descrição de sete
experiências
da
competência
em
informação no ambiente de trabalho. Essa
pesquisa
é
relevante
para
esta
dissertação, pois para analisar esse
fenômeno em indústrias é fundamental se
instruir a respeito do modo de perceber e
vivenciar a competência informacional
dentro das organizações.

Todas
as
organização

A Information Literacy implica em utilizar o
pensamento na resolução de problemas,

atividades
relativas
são afetadas direta

à
ou
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alcance de objetivos, por meio do
raciocínio que se concentra na conclusão
a partir de princípios e evidencias. Além
disto, ela se baseia no conhecimento,
novas opções e na avaliação dos
resultados já conseguidos (BELLUZZO,
2006).

Este
estudo
trará
uma
melhor
compreensão a respeito do funcionamento
da competência em informação no
ambiente organizacional competitivo, além
disso, demonstra que este tipo de
competência
esta
ligada
com
o
desenvolvimento das organizações.

3 Procedimentos Metodológicos

5 Considerações Parciais

O trabalho possui como foco uma
pesquisa exploratória com os gestores de
indústrias de eletroeletrônicos. O método
adotado é a pesquisa de campo sob a
ótica de um estudo exploratório e
descritivo (GIL, 2002), visto que este é um
meio de acesso à explicação da realidade
destas empresas. A pesquisa possui
abordagem de natureza qualitativa, pois
objetiva interpretar e explicar as respostas
dos sujeitos.

A competência em informação tem sido
objeto de estudo, principalmente, nas
organizações escolares e nas bibliotecas,
entretanto o seu desenvolvimento está
presente
nos
demais
tipos
de
organizações, tais como as empresas e
indústrias. Além disso, a competência em
informação
por
ser
uma
área
interdisciplinar e que envolve o acesso e
uso
da
informação
para
gerar
conhecimento e inovação, podendo se
constituir em diferencial competitivo.

A coleta de dados se dará por meio da
técnica de entrevista semiestruturada
junto aos gestores do nível estratégico,
comtemplando
questões
abertas
(MARCONI; LAKATOS, 2010) e o uso de
Escala de Likert para as questões
fechadas (ALLEN; SEAMAN 2007).
O universo de pesquisa serão os gestores
de
empresas
de
pequeno
porte
organizadas
como
aglomerações
produtivas localizadas no município de
Garça, considerando-se que a partir dos
anos 80, a cidade encontrou no setor
eletroeletrônico
uma
alternativa
econômica coincidindo com a implantação
do Primeiro Distrito Industrial. Garça é
hoje polo da indústria eletroeletrônica,
onde se concentram os maiores
fabricantes
nacionais
de
portões
eletrônicos e avança a cada dia em todos
os segmentos da segurança eletrônica, da
produção de reatores para lâmpadas,
fontes, motores elétricos, produção de
moldes para injeção plástica, injeção de
alumínio,
estampos
metálicos,
diversificada rede de empresas de
usinagem em aço, bronze e plástico de
engenharia (SEMIC, 2013).
4

Resultados Parciais
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Resumo

Abstract

Visa desenvolver uma investigação crítica
sobre o trabalho intelectual, o qual se
caracteriza mediante a mobilidade das forças
intelectuais e das inteligências do trabalho
humano. Nesse contexto, as tecnologias de
informação
aumentam
incrivelmente
a
capacidade de cooperação e de intercâmbio
de informações entre os indivíduos. Buscar-seá, no que diz respeito ao aporte teórico, as
análises de Marx, bem como teóricos que se
inserem dentro dessa tradição.

Aims to develop a critical inquiry into the
intellectual work, which is organized by the
mobility of the intellectual forces and
intelligences of human labor. In this context,
information technology incredibly increase the
capacity of cooperation and exchange of
information between individuals. We analyze
the conceptual elements of Marx as well as
marxist theorists.
Keywords: Appropriation of knowledge.
Intellectual Work. Communication.

Palavras
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1

Introdução

Desde os meados da década de 60
vemos o surgimento de um paradigma
informacional no qual ocorre um aumento
incrível nos fluxos de informação e
conhecimento;
são
as
redes
comunicativas e nós de conexões
ilimitados. Na sociedade contemporânea
ocorre a onipresença da conectividade e
da interatividade, por meio do uso de
smartphones, notebooks, tablets etc.,
como ferramentas de informação entre os
indivíduos. A cultura tecnológica significa
dizer
uma
preponderância
da
comunicação e da socialização virtual,
bem como um modelo informatizado e
intelectual da esfera produtiva.
Esse contexto põe fim ao trabalho fordista
e autômato como a principal força motriz
produtiva de valor, bem como a
verticalidade produtiva, abrindo-se para
um modelo flexível, interativo e reflexivo
colocando novas formas e significados
para o trabalho e para a compreensão do
atual modelo produtivo, mediante o

trabalho
intelectual.
Assim,
novas
convergências surgem entre a concepção
do valor, que já há muito não implica
apenas trabalho manual – característico
do chamado período industrial, mas que
exige, por outro lado, cada vez mais a
manipulação simbólica dos trabalhadores.
Pode-se entender o conceito de trabalho
na atualidade como uma acumulação
flexível que é marcada pelo confronto
direto com o modelo de rigidez fordista.
Numa
definição
sumária,
mas
esclarecedora, percebe-se que essa
mudança paradigmática é entendida por
Ianni (1996, p.127) como o:
Surgimento
de
setores
de
produção inteiramente novos,
novas maneiras de fornecimento
de serviços financeiros, novos
mercados e, sobretudo, taxas
altamente
intensificadas
de
inovação comercial, tecnológica e
comercial.

Emerge, então, uma estreita relação entre
ou universo simbólico e imaterial do
modelo produtivo; serviços, tecnologias,
afetividades
comunicação,
produtos
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culturais (NEGRI, HARDT, 2001). Trata-se
de um modelo comunicativo (de
conhecimento e informações) que se
difere radicalmente do trabalho sob a
configuração social no modelo fordista, o
qual se caracteriza pelo trabalho manual e
repetitivo.
Nota-se que é a partir dessas
transformações que surge a cultura
microeletrônica, a chamada “terceira
informática” (BRETON, 1991, p.187), a
‘miniaturização’ dos aparelhos técnicos e
a autonomia do computador também ao
uso individual e não somente nas grandes
corporações. No desenvolvimento dessa
informática
já
era
amplamente
reconhecida a importância do papel da
informação e do conhecimento sejam nas
organizações, nas empresas, ou nas
universidades.
Por outro lado, o
desenvolvimento da telecomunicação e
sua velocidade é indispensável a estrutura
do mercado financeiro, com seus fluxos
de transações e investimentos e
mercados de capitais transnacionais cada
vez mais interconectados.
Considerando esse contexto propomos
para essa pesquisa a seguinte questão
norteadora: as capacidades intelectuais e
a informação geradas pela sociedade da
informação produzem e reproduzem
constantemente o valor econômico a partir
da apropriação do trabalho intelectual
mediante a participação interativa e
intelectualista que ocorrem entre os
indivíduos no capitalismo atual.
No rol de perguntas pertencentes a este
tema, poderíamos propor: qual a
característica primordial que nos leva a
investigar os fenômenos que envolvem o
capitalismo atual, pautados sob as
dimensões
do
conhecimento
nos
processos de acumulação do capital? E,
ainda, nesse contexto, qual o papel
determinante
das
tecnologias
de
informação na produção e apropriação do
trabalho intelectual?
O maior desafio para o capitalismo reside
na questão de como articular as
competências
e
os
fluxos
de
conhecimento
para
gerar
valor.
Entendemos,
assim,
a
chamada

sociedade da informação como uma fase
avançada do capitalismo, na qual as
tecnologias de informação, a cognição e a
capacidade de dar respostas num
mercado cada vez mais vasto e complexo
estão na ordem do dia. Nesse contexto, a
revolução da informação e seus fluxos, os
novos espaços de interação como o
ciberespaço e adequação aos usos das
tecnologias são extremamente essenciais
na aceleração dos mecanismos de
acumulação do capital. Doravante,
surgem no jargão técnico das empresas e
estratégias administrativas os conceitos
de “capital humano”, “capital social”,
“capital cultural”, “capital cognitivo”
(GORZ, 2005, p.51) que, por sua vez,
exprimem a real necessidade do contexto
produtivo o qual teve que se espraiar para
novas formas de acumulação para
garantir lucros satisfatórios.
Gorz (2005, p.61) aponta que o
conhecimento técnico-científico, artifício
do trabalho imaterial, circula como
mercadoria. Findam-se aí, a relação entre
inteligências e sinergias coletivas sob o
que ele chama de “razão econômica”.
Dessa forma, o paradigma do trabalho
imediato toma espaço do trabalho mediato
ou físico que havia permeado a produção
industrial, isto é, sua realização sobre a
égide da exploração física e fordista.
Trabalhar na nova configuração do
capitalismo torna-se uma questão de
mobilização total do sujeito, devendo ser
polivalente e flexível frente às mudanças e
necessidades produtivas do mercado.
Esse paradigma introduz mudanças
radicais nas formas como o conhecimento
é apropriado pelos indivíduos, pois ele
“diferentemente do trabalho ‘social geral’,
é impossível de traduzir e de mensurar em
unidades abstratas simples” (MARX apud
GORZ 2005, p.29). Compreendemos
então que, nesse estágio do capitalismo o
valor se espraia para as informações, as
inteligências, a cultura, os saberes locais,
a linguagem, as habilidades intelectuais e
todos aqueles conhecimentos intangíveis
os quais são impossíveis de serem
determinados sob padrões de valor
monetário. Esses elementos, os quais
figuram as subjetividades individuais e
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fazem parte do referencial adquirido na
vida singular de cada pessoa, são
imensuráveis.
A pesquisa fundamentada no terreno do
método dialético busca a partir do aporte
teórico e conceitual de Marx descrever a
realidade contemporânea no que diz
respeito ao tema. Assim, pretendemos
contribuir para o campo crítico acerca do
trabalho
intelectual,
ainda
pouco
explorado na Ciência da Informação, à luz
da Sociologia.
2

Referencial Teórico

O aporte teórico deste projeto situa-se nos
estudos críticos no campo da Sociologia e
da Ciência da Informação. Para tanto,
fundamenta-se na perspectiva da análise
marxista no que diz respeito aos estudos
da teoria crítica sobre trabalho intelectual
e capitalismo e de suas abordagens nas
teorias contemporâneas. Esse aporte nos
permite compreender como, ao longo do
devir histórico, ocorreram transformações
econômicas, sociais e tecnológicas
importantes para a esfera produtiva e
comunicativa.
Marx já apontava o conhecimento como
uma fonte importante para a acumulação
do capital. Isso se dá na medida em que o
progresso
técnico
e
científico
é
reconhecido como verdadeiro fator de
intensificação da produção em relação
aos métodos produtivos. Essa ideia
aparece nos textos de Marx, escritos entre
1957 e 1958:
[...] à medida que a grande
indústria se desenvolve, a criação
da riqueza efetiva passa a
depender menos do tempo de
trabalho e do quantum de
trabalho empregado que do poder
dos
agentes
postos
em
movimento durante o tempo de
trabalho,
poder
quesua
poderosa efetividade-, por sua
vez, não tem nenhuma relação
com o tempo de trabalho imediato
que custa sua produção, mas que
depende, ao contrário, do nível
geral da ciência e do progresso
da tecnologia, ou da aplicação

dessa ciência à produção.
(MARX, 2011, p.587-588).

O trabalho imediato, realizado através da
força de trabalho social médio empregado
para determinado fim, isto é, um produto
em específico, é, aos poucos, substituído
em relação à atividade científica geral, ou
seja,
o
conhecimento.
Esse
desenvolvimento de forças produtivas
históricas cabe ressaltar, é inexorável à
constante
melhoria
dos
processos
produtivos empregados nos meios de
produção para a geração de riquezas e,
portanto, do lucro.
Pode-se dizer que a transformação do
valor, que anteriormente era realizada
exclusivamente pela força de trabalho
simples passa a ser substituído num
primeiro momento no emprego de uma
massa de trabalhadores sob o comando
de um mesmo capital. É, nesse
movimento, que vemos a formação do
trabalho cooperativo e complexo. Assim,
ao perceber que o capital individual reúne
uma mesma massa de trabalhadores
ampliando, dessa forma, a extensão dos
produtos num mesmo processo de
trabalho, e instaurando uma divisão social
do trabalho- e a apropriação das técnicas
produtivas individuais dos trabalhadorescomo é o caso, por exemplo, da
manufatura (MARX, 1984).
É no desenvolvimento técnico e cientifico,
por meio do qual surgem as indústrias que
o trabalho subjetivo transforma-se em
trabalho objetivado e estrutura-se no
capital fixo (máquinas): “Na manufatura e
no artesanato o trabalhador se serve da
ferramenta; na fábrica ele serve a
máquina” (MARX, 1993b, p.43).
É o conhecimento, portanto, produto da
atividade intelectual social humana, que
se vê condensado na grande indústria:
O desenvolvimento do capital fixo
indica até que ponto o saber
social
geral,
conhecimento,
deveio força produtiva imediata e,
em consequência até que ponto
as
próprias
condições
do
processo vital da sociedade
ficaram sob o controle do intelecto
geral e foram reorganizadas em
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conformidade com ele (MARX,
2011, p.589).

Dessa maneira podemos afirmar que o
significado do intelecto geral é o mesmo
de organização social ou inteligência
social,
desenvolvimento de fatores
cruciais no processo de industrialização,
e, portanto, acumulação do capital fixo.
Consideramos o conceito de intelecto
geral descrito por Marx, o processo de
capitalização do conhecimento técnicocientífico, como sendo a radicalização dos
processos
produtivos
flexíveis
e
intelectualizados na chamada sociedade
da informação. Nesse sentido podemos
propor a inclusão dos fenômenos
cognitivos na estruturação do fator
produtivo.
Para
tanto,
devemos
correlacioná-lo,
ainda,
ao
desenvolvimento de importantes conceitos
como os de capital-cultural e capital-social
(BORDIEU, 1989; GORZ, 2005) e sua
correlação com o capital- econômico.
3

Procedimentos Metodológicos

Empregamos o método dialético por
entender que as singularidades históricas
pelas quais passam a transformação na
produção
do
conhecimento,
da
organização
e
das
redes
de
telecomunicações possuem, ao mesmo
tempo, uma profunda contradição visto
que o desenvolvimento da chamada
sociedade da informação, capitalismo
informacional, capitalismo cognitivo ou
qualquer neologismo com o qual queira
designá-lo gera transtornos estruturais ao
criar matizes de informações, de
socialização e de conhecimento as quais
escapam
da
esfera
estritamente
econômica.
Ainda sob essa perspectiva, trazemos e
analisamos os conceitos que vão de
encontro com as pesquisas já concebidas
de nosso tema proposto. É importante
frisar que a pesquisa situa-se nos estudos
críticos no campo da Ciência da
Informação. Podemos fundamentar assim
uma perspectiva analítica crítica no que
diz respeito aos estudos sobre o trabalho
intelectual e a informação. As análises de

autores tais como Harvey, Gorz e Negri e
Hardt que sob a mesma ótica
metodológica e temática contribuem para
nossa pesquisa serão consideradas,
examinadas e avaliadas para então serem
tecidas novas considerações e pontos de
vista.
A pesquisa visa a dar uma contribuição
epistemológica e critica no que diz
respeito às reflexões sobre a apropriação
do trabalho intelectual na Ciência da
Informação. Entendemos que a efetivação
da pesquisa está umbilicalmente ligada
com o diálogo teórico-crítico e analítico de
outras áreas afins, como a Economia
Política, a Sociologia e a Filosofia.
4

Resultados Parciais

Mediante a rápida comunicação global
possibilitada
pelos
mais
diversos
dispositivos
eletrônicos,
podem-se
intensificar sobremaneira esforços para
alcançar objetivos comuns; pesquisas
científicas,
soluções
produtivas
estratégias de marketing, etc. Desse
modo, é na utilização das tecnologias de
informação e comunicação que se
constrói um efetivo trabalho “intelectual” e
cooperativo. As tecnologias de informação
mobilizam o intelecto geral, em prol da
atividade social (capitalista), beneficiandose, assim, de uma organização complexa,
bem
como
da
acumulação
do
conhecimento, assim: “[...] sistemas
alternativos de produção e de controle de
trabalho abrem o caminho para a alta
remuneração de habilidades técnicas,
gerenciais e de caráter empreendedor”
(HARVEY, 1992, p.184).
Ao mesmo tempo segue-se disso uma
compressão das barreiras e limites de
tempo e espaço na expansão do capital,
dos
fluxos
financeiros
e
da
descentralização
das
atividades
extremamente
importantes
para
o
capitalismo financeiro caracterizado pela
volatilidade
do
mercado
e
dos
investimentos. Como aponta Harvey
(1992, p.181): “[...] a flexibilidade
conseguida na produção, nos mercados
de trabalho e no consumo antes como
resultado de soluções financeiras para as
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tendências da crise do capitalismo do que
o contrário”.
Da
cristalização
do
conhecimento
objetivado no capital fixo industrial, como
demonstra as análises de Marx, o capital,
nesse novo contexto, é produzido e
intensificado pela gerência da informação
e do conhecimento.
Assim o conhecimento é gerado a partir
de centros de pesquisa e laboratórios,
com
intensos
investimentos
da
propriedade privada. Segundo Lash
(2002, p.34) tal espaço de criação do
conhecimento e de circulação da
informação cientifica mobiliza o coletivo,
as subjetividades e competência dos
indivíduos,
ou seja, um trabalho
cooperativo e uma divisão complexa
divisão do trabalho intelectual. Setores
estratégicos são: biotecnologia, software e
hardware. Mas não apenas. Incluem-se aí
também um trabalho realizado em
estúdios: como música, cinema, seriados
e programas de televisão. Esses últimos
aparecem com o nome de “copyright”. É
desse processo laboral que surgem
grandes marcas no mercado como a Coca
Cola e a Microsoft.
Esse
desdobramento
da
produção
intelectual está diretamente relacionado a
outro efeito: a extensão dos direitos de
propriedade intelectual protegidos por
mecanismos jurídicos. Tais regulamentos
são intrínsecos à produção que é baseada
na economia das produções cognitivas e
imateriais. Os direitos de propriedade
intelectual são analisados na economia
política da informação marxista em termos
de ‘apropriação do conhecimento social’
pela economia capitalista face à produção
de
conhecimento
e
informação
determinado assim sua monopolização.
(DANTAS, 2012; HERCOVICI, 2004).
Tanto que a criação de tecnologias é
protegida por leis jurídicas. A atividade
hacker pode ser considerada como ações
isoladas ou organizadas que busca
desorganizar
a
privatização
do
conhecimento, núcleo fundamental da
economia-política (BAUDRILLARD, 2002;
GORZ, 2005). Essa questão nos leva a
interpretar a informação e o conhecimento

como inexoravelmente dialéticos visto que
sinergia e inteligências que os determinam
não podem voltar-se totalmente à
economia política.
Do mesmo modo compreendemos as
pesquisas genéticas, biotecnologia, fluxos,
criação e coleta de dados científicos ou
empresariais.
Sob
este
prisma
compreendemos também a acumulação
do capital não apenas em termos de
cooptação do intelecto humano, no
investimento e na produção de si para a
intensificação para o valor, mas na própria
cultura como dimensão de valorização dos
processos de produção capitalistas. Assim
o desenvolvimento do genoma humano, a
pesquisa biogenética e a biotecnologia,
por exemplo, correspondem a uma leitura
da natureza humana e/ou do eco sistema,
dessa forma, a apropriação dos códigos
informacionais subjacentes à esses
domínios. Esse fenômeno está de acordo
com a codificação do conhecimento, bem
como o refinamento de uma linguagem
cada vez mais técnica.
Um segundo resultado é a noção de
“externalidades positivas”. Nela põe-se
ênfase na capacidade de inter-relações
entre um grupo especifico de indivíduos
na produção de conhecimento, focando aí,
a contribuição dos conhecimentos tácitos
e/ou
informais-linguísticos,
culturais,
subjetivos. Essa concepção de análise de
redes sociais, reticular e relacional,
observa Marteleto (2007), se adapta
melhor as necessidades de se elaborar o
conhecimento ad hoc, seja cientifico, seja
organizacional,
e,
além
disso,
corresponde à nossa própria construção
de significados, a saber, complexo e
cadenciado. Isso implica na análise da
noção de Capital-social, cultural humano é
do mesmo modo importante, pois por
meio dele pode-se descrever uma
existência plenamente de acordo com os
padrões
imateriais,
subjetivos
e
inteligentes. Essa análise aproxima a
importância
da
informação
e
do
conhecimento no sistema produtivo e
financeiro. Empresas e organizações
fazem proveito destes recursos intangíveis
para ampliar sua quantidade de capital
intelectual. Por isso, redes sociais e o
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compartilhamento de informações e de
relações armazenam recursos imateriais
de produção de valor econômico.
Doravante, surgem no jargão técnico das
empresas e estratégias administrativas os
conceitos de “capital humano”, “capital
social”, “capital cultural”, “capital cognitivo”
(GORZ, 2005, p.51) que, por sua vez,
exprimem
a
real
necessidade
e
reconfiguração de um capitalismo que
teve que se espraiar para novas formas
de acumulação, para garantir lucros
satisfatórios. A capacidade de articular o
conhecimento extrapola as limitações de
exploração da condição física como na
grande indústria e na manufatura. Hoje,
porém, as atividades cognitivas e
comunicativas não parecem estabelecer
os limites que sob o corpo nitidamente se
impunham.
5

Considerações Parciais

Já na grande indústria, como demonstra
especialmente as formulações de Marx a
respeito da acumulação do capital, o
conhecimento está materializado no
capital fixo. Muito mais do que isto, nos
dias atuais prescreve- se a articulação das
subjetividades e do intelecto como modelo
paradigmático do modelo produtivo atual.
Segundo
as
próprias
leis
do
desenvolvimento capitalista, a informação
e o conhecimento constituem dimensões
decisivas na acumulação do capital. A
produtividade extrapola os limites físicos
do corpo indo à esfera inaudita da mente
como principal força expansiva do
conhecimento. No capitalismo é essencial
a
apropriação
das
potencialidades
intelectuais do capital-humano. Nesse
sentido podemos apontar um paradigma
cada vez mais intelectual.
É preciso seguir na teorização e reflexão
do capitalismo atual e suas formas
inéditas de acumulação do capital,
apontando
ao
mesmo
tempo
a
impossibilidade do trabalho intelectual
pertencer a um domínio exclusivamente
instrumental. Isso porque a criação de
conhecimento e informações geradas
pelas
sociedades
informatizadas

desenvolve, ao mesmo tempo, suas bases
contraditórias
de
apropriação
da
informação, uma vez que assistimos a
surpreendentes maneiras de formar redes
comunicativas e cooperativas produtoras
de significados e informações que
escapam às lógicas exclusivamente
econômicas.
6
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