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Gastardelli, Gustavo de Oliveira. Gestão da informação na indústria cosmética - um estudo 

de  caso.  Rio  de  Janeiro.  2009.  Dissertação  (Mestrado  em  Biotecnologia  e  Gestão 
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R E S U M O

Esse trabalho trata de um estudo sobre a informação como um importante recurso para o 
aumento da competitividade da organização. Aborda, principalmente, a questão da gestão 
estratégia  do processo da informação,  entendendo assim as  necessidades,  a  obtenção,  a 
disseminação e  o  uso da informação dentro do ambiente  organizacional.  Para  que seja 
possível  alcançar  os  objetivos  estabelecidos  foi  utilizada  a  metodologia  de  pesquisa 
qualitativa de um estudo de caso único,  aplicada a uma empresa no setor de higiene e 
beleza de Uberlândia - MG. As principais conclusões dizem respeito à existência de duas 
culturas informacionais na empresa estudada, a verificação de uma política informacional 
feudalista e a falta de uma estratégia específica para o processo de gestão da informação 
dentro do ambiente informacional. É verificada também, a possibilidade da criação de um 
ambiente propício ao aprendizado, à inovação e de uma cultura organizacional voltada para 
a valorização e uso de informação com vistas à melhoria do processo de tomada de decisão 
e do exercício das atividades de produção. 

PALAVRAS-CHAVE: 1 – Informação; 2 – Gestão de conhecimento; 3 – Estratégia. 
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ABSTRACT  

This work is the result of a study about the information as an important resource to increase 
the  competitiveness  of  organizations.  It  deals,  mainly,  with  the  issue  of  the  strategic 
management  concerning the process of information.  This study focused on the need,  to 
obtain and spread the use of information within the organizational environment. In order to 
achieve the goals of the study a qualitative piece of  research was carried out through a case 
study, developed in a company in the area of hygiene and beauty in  Uberlândia-MG. The 
key findings relate to the existence of two informational cultures in the company studied: 
an  informational  and  feudalistic  politics  as  well  as  a  lack  of  specific  strategy  for  the 
management  of  information  within  the  informational  environment.  The  study  also 
confirmed  the  possibility  of  creating  a  convenient  environment  for  the learning,  to  the 
innovational  and the organizational  culture  towards  the use  of  information  in  order  to 
improve decision making and the practice of activities of production. 

  

KEY WORDS: 1 – Information; 2 – Management of knowledge; 3 – Strategy.
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CAPÍTULO 1 – APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

1.1. INTRODUÇÃO

O tema gestão do conhecimento,  objeto  deste  estudo,  gera muito  interesse  no 

mundo  corporativo,  pois  é  capaz  de  aliar  inovação,  estratégia,  gestão  empresarial  e 

diferentes  horizontes  de  ação,  um mundo  em constante  mutação.  A  todo  o  momento, 

surgem múltiplas perspectivas sobre fatos e acontecimentos, assim como diferentes formas 

de reagir ao que se percebe. Enquanto o planeta muda padecendo pelo aquecimento global, 

o universo corporativo  tenta  gerar  e  utilizar  a  gestão do conhecimento  como forma de 

diminuir custos e divisar novas fronteiras para a adequação de novas realidades.

Está  dissertação  visa  contribuir  de  alguma  forma,  para  o  mundo  empresarial, 

principalmente as pequenas e médias empresas no que tange a utilização de recursos do 

conhecimento e conseqüentemente seu crescimento,  que deve ser voltado para reavaliar 

conceitos e posições adequando-se as novas necessidades e situações. Para tal, parte-se de 

uma premissa: o grande propulsor das transformações é o conhecimento utilizado, não no 

plano conceitual e sim no cotidiano.

Para garantir sustentabilidade e competitividade, as empresas criam estratégias, ou 

estabelecem a maneira  como vão competir  no mercado,  escolhendo os caminhos que a 

empresa  irá  seguir  para  atingir  seus  objetivos.  As  estratégias  são  traduzidas  em ações 

diárias, onde se devem procurar uma integração constante e efetiva entre a definição,  o 

planejamento  e  a  ação.  Essas  atividades  ou  ações  ocorrem  sempre  em  um  ambiente 

dinâmico, competitivo e repleto de novas informações, o que via de regra, irá servir de 

orientação à tomada de decisão, ao controle e o desenvolvimento de ações corretivas e/ou 

alternativas.

No  mundo  corporativo,  é  difícil  imaginar  uma  empresa  que  não  tenha  uma 

estratégia,  mesmo  sabendo  que  na  sua  grande  maioria  ela  não  se  apresenta  de  forma 

estruturada, formalizada ou previamente definida. As análises e discussões a respeito da 

criação e uso dessas estratégias não constituem o principal objetivo do presente trabalho, 

mas  uma  investigação  a  respeito  de  como  o  conhecimento,  mais  especificamente  a 
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informação,  que  deve  ser  tratada  como  recurso  estratégico  assim  como  os  recursos 

humanos, financeiros e materiais, pode influenciar nas questões estratégicas da empresa e 

no  seu  alinhamento  às  questões  operacionais,  bem como  na  perspectiva  da  tomada  de 

decisão nas diversas áreas da empresa. 

Não  basta  ter  uma  estratégia  inteligente,  com  um  correto  posicionamento  no 

mercado de atuação. Quanto maior a capacidade da empresa para executar adequadamente 

suas atividades diárias a fim de que seus planos sejam implementados, maior a sua chance 

de sucesso. Por isso, á estratégia pode representar tanto um problema de definição, quanto 

de execução.

Assim,  dentro  de  uma  perspectiva  gerencial  e  estratégica,  torna-se  necessário 

saber, se o conhecimento da empresa é tratado com a devida importância, se está sendo 

disseminado a seus integrantes e utilizado na orientação das atividades operacionais, bem 

como se estão servindo para o acompanhamento e tomada de decisões pelos gestores da 

empresa. Nesse sentido, o uso da informação se torna um recurso estratégico indispensável, 

principalmente para avaliar se as ações executadas estão convergindo, no sentido de colocar 

em prática tudo aquilo que foi estrategicamente determinado. 

Para Alvarenga Neto (2005), o acesso rápido às informações organizadas permite 

à organização aceleração do tempo de entrega de soluções aos clientes e a antecipação de 

movimentos estratégicos dos concorrentes, dentre outros. 

1.2. - JUSTIFICATIVA

A realização  deste  trabalho  de  pesquisa contempla  a  gestão do conhecimento, 

mais especificamente a estão da informação, área que tem crescido em importância nos 

últimos anos e está consolidando-se como forte tendência na área de gestão empresarial.

Trata-se, também, de uma pesquisa que se caracteriza pela aplicabilidade de seus 

resultados, cujas conclusões podem apresentar parâmetros e contribuir para o crescimento e 

para a gestão estratégica do conhecimento da instituição objeto deste estudo. 
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1.3. - PROBLEMA

O  principal  problema  para  o  qual  se  pretende  buscar  resposta  é  como  uma 

empresa  de  produção  e  distribuição  de  produtos  de  higiene  e  beleza  gerencia 

estrategicamente seu conhecimento?

1.4. - OBJETIVO

Assim,  o  trabalho  tem  como  objetivo  geral  investigar  e  analisar  como  uma 

empresa de produção e distribuição de produtos de higiene e beleza gerencia a informação. 

1.5. - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos foram:

• Investigar  e  analisar  as  exigências  da informação  através  de um diagnóstico  de 

necessidades;

• Verificar e avaliar os processos de obtenção dessa informação;

• Investigar e avaliar os processos de disseminação da informação;

• Verificar e avaliar os processos de uso da informação;
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1.6.- ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO

Para o desenvolvimento deste estudo a dissertação foi dividida em 5 capítulos, 

incluindo  o  introdutório.  Sua  divisão  possui  como  finalidade  melhor  organização  e 

entendimento de cada assunto, não significando a sua independência ou particularidade. 

Portanto,  no capítulo 1,  é apresentado à introdução e o problema de pesquisa, 

juntamente com os principais objetivos que se pretende atingir durante o desenvolvimento 

do estudo, com a finalidade de orientar melhor o leitor da importância do tema. 

No Capitulo 2 e 3, é apresentado a fundamentação teórica, embasada através de 

pesquisas bibliográficas que tratam do assunto abordado. Os capítulos mantiveram seu foco 

principal nos pilares da informação, e sua vantagem competitiva para as empresas que o 

adotam. 

No capitulo 4, é apresenta-se de forma mais concisa a metodologia adotada. O 

desenvolvimento e o conjunto de atividades e instrumentos utilizados para a obtenção dos 

dados, esta parte da dissertação esta ligada diretamente às questões propostas pela pesquisa.

No Capitulo 5, tratou-se da análise de resultados e também é apresentou-se as 

conclusões do estudo, acompanhado dos anexos. 
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CAPÍTULO 2: REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. - ORGANIZAÇÕES DO CONHECIMENTO

Toffler  (1980)  divide  a  história  da  civilização  em  três  grandes  ondas  de 

transformação: a revolução agrícola (primeira onda), a revolução industrial (segunda onda) 

e a revolução da informação (terceira onda). O aparecimento da agricultura foi o primeiro 

ponto para o desenvolvimento social humano, essa civilização agrícola organizada pelos 

feudos teria vigência até meados dos anos de 1.700 e, a partir de então, a segunda onda, ou 

seja,  o  acesso  à  civilização  industrial  teria  começado  a  ganhar  força.  A  Revolução 

Industrial  que  aconteceu  no  final  do  século  XVIII  foi  caracterizada  como  um período 

marcado por inúmeras invenções, descobertas e avanços tecnológicos, que proporcionaram 

ao  homem  um  grande  salto  desenvolvimentista  industrial.  Neste  período,  os  novos 

paradigmas passaram a ser determinados pelos processos produtivos que se massificaram a 

partir  de  novas  tecnologias,  gerando  a  urbanização  e  a  formação  de  uma  sociedade 

industrial. Era uma época em que a maior preocupação das empresas estava em continuar 

descobrindo e criando cada vez mais produtos, como pode ser observado a partir do texto:

“Os  primeiros  empreendedores  industriais  dedicaram  a  maior  parte  de  suas 

energias  à  criação  de  tecnologia  moderna  de  produção,  cercando-a  de  uma  tecnologia 

organizacional,  e  tomando  posse  de  suas  fatias  do  mercado.  Sua  preocupação  com  o 

desenvolvimento  estratégico  criativo  deixou  pouco  tempo  para  dedicar  atenção  a  uma 

gestão efetiva das operações”.(ANSOFF, 1990, p. 30).

Sucedendo a Revolução Industrial,  ocorreu a Era Industrial, entre 1900 e 1950, 

oportunidade em que a maior preocupação das organizações passou a ser aperfeiçoar os 

mecanismos  de  produção,  de  forma  a  reduzir  progressivamente  o  custo  unitário  dos 

produtos e ampliar as plantas de produção. 

Cessado o período das grandes descobertas, as empresas começam a dedicar-se a 

extrair o máximo de resultados dos produtos e mercados já existentes. Era um período em 

que a oferta também era muito menor do que a demanda, o que facilitava a adoção desta 
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postura  por  parte  das  empresas.  Deste  modo,  o  desenvolvimento  de  novos  produtos 

continuou a ser realizado quase que exclusivamente por algumas poucas empresas mais 

agressivas e de vanguarda, as que normalmente já exerciam a liderança de mercado. Às 

demais organizações cabiam apenas o papel de copiar, adaptar e explorar esses produtos em 

seus mercados.

A partir de meados da década de 1950, Ansoff (1990, p.32) ainda relata:

“[...] eventos de velocidade cada vez maior começaram a se acumular e alterar as fronteiras, 

a estrutura e a dinâmica do ambiente empresarial, provocando tal turbulência que puderam 

caracterizar uma nova era, a Era Pós-Industrial”. 

A  Era  Pós-Industrial  caracterizava-se  pela  preocupação  maior  em  oferecer 

qualidade em vez de apenas quantidade de produtos aos consumidores. Na Era Industrial 

havia ocorrido um enorme esforço para suprir as necessidades básicas de conforto e de 

segurança da população já na Era Pós-Industrial, o homem, tendo suas necessidades básicas 

já satisfeitas, passava agora a buscar melhor qualidade de vida e maior satisfação pessoal. 

Nessa fase,  a  maioria  das organizações  apresentou grandes dificuldades  em se 

posicionarem estrategicamente no mercado. Primeiro porque não aceitava o fato de que as 

coisas haviam mudado ou que poderiam mudar e, em segundo, porque não estava preparada 

para  detectar  mudanças  e  impulsionar  novas  propostas.  Desta  forma,  as  empresas  não 

puderam  adaptar-se  ou  até  mesmo  aproveitar  essas  mudanças  como  oportunidades  e 

passaram a  agir  apenas  reativamente  ao  que  ocorria  no  ambiente  externo,  passando  a 

contabilizar sucessivas e significativas perdas de rentabilidade.

Além da necessidade de continuar preocupando-se com as questões operacionais, 

as  organizações  precisariam também incorporar  as  questões  estratégicas  na sua atenção 

diária, e em proporções equivalentes.  Assim, as questões estratégicas adquiriram grande 

conotação  e não poderiam mais  ser deixadas  para apenas alguns  momentos  de crise,  e 

passaram a  fazer  parte  dos  hábitos  das  organizações.  O  mundo  empresarial  começa  a 

reconhecer  um novo  contexto,  e  procura  se  acostumar  com  os  princípios  e  as  regras 

vigentes na Era Pós-Industrial.

Sucedendo à Era Industrial, o que se verifica é que a informação e o conhecimento 

ganham  importância  nas  empresas,  pois  passam  a  contribuir  para  o  entendimento  do 

ambiente interno e externo da empresa e até para o modo da condução dos negócios.
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A maneira industrial de perceber o mundo já não reflete a visão de muitas pessoas 

e a economia passa então,  a ser baseada fortemente na informação e no conhecimento. 

Drucker (1998) afirma que o crescimento econômico futuro só é viável a partir  de um 

aumento sensível e contínuo da produtividade, da informação e do conhecimento. 

Apesar dos temas Conhecimento,  Informação e Tecnologia da Informação (TI) 

serem  bastante  complexos,  eles  passaram  a  ser  importantes  componentes  dentro  do 

ambiente  empresarial;  os administradores passam a buscar e explorar,  cada vez mais,  o 

conhecimento  a  respeito  desses  temas,  já  que  eles  são  capazes  de  contribuir  com  os 

resultados e a competitividade das empresas.

Nos últimos anos, é visível a mudança do foco de uma sociedade industrial para 

uma sociedade da informação e do conhecimento. Como se pode observar foram vários os 

fatores que contribuíram para essa mudança, desde transformações na economia e no valor 

dos  ativos  mais  significativos,  até  no  perfil  exigido  do  colaborador.  Na  economia  da 

informação, mais do que a terra ou o capital, o conhecimento e a informação passaram a ser 

os principais responsáveis na criação de riquezas e propriedades. 

As mudanças do ambiente e no clima empresarial apresentam às empresas novos 

desafios e posturas, como afirmam Laudon e Laudon (2004), a economia contemporânea 

passa a ser baseada no conhecimento e na informação, na entrada de novos produtos e 

serviços, no entendimento do conhecimento como um ativo produtivo e estratégico, além 

da concorrência baseada no tempo; nos produtos que têm a vida mais curta e no ambiente 

cada vez mais turbulento.

Nonaka e Takeuchi (1997) compartilham com Quinn (1992), Drucker (1993) e 

Tofler (1990), sobre a visão de que na empresa moderna, o poder econômico e de produção 

estão  mais  em  suas  capacidades  intelectuais  e  de  serviços,  do  que  em  seus  ativos 

imobilizados.

Drucker  (1993)  diz,  ainda,  que  o  futuro  pertence  às  pessoas  que  detêm 

conhecimento.  Na Era do Conhecimento,  não basta  apenas  saber.  É necessário  ainda  o 

saber fazer,  ligado às habilidades  das pessoas,  e também o saber ser,  que vem a ser a 

manifestação do conhecimento através do comportamento e das atitudes das pessoas. Para 

Drucker  (1993),  a  Era  do  Conhecimento  é,  na  verdade,  a  Era  da  Informação  e  do 

Conhecimento Aplicado.
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Para entender o conceito de informação, necessário se faz conhecer as definições 

sobre  dados  e  conhecimento,  pois  certamente  contribuirão  para  subsidiar  as  discussões 

sobre a organização do conhecimento e a gestão da informação. 

Autores como Davenport (1998), reconhecem a dificuldade de se definir o termo 

“informação” isoladamente, que segundo ele, é um termo que envolve todos os três (dados, 

informação e conhecimento), e serve como conexão entre os dados brutos e o conhecimento 

que se pretende obter. Sua proposta distingue e apresenta os conceitos, conforme a Figura 

1.1 a seguir:

Figura 1.1 - Dados, informação e conhecimento
Fonte: Adaptado de Davenport, 1998, p.18

Segundo o citado autor, dados são simples observações sobre o estado do mundo. 

No  que  diz  respeito  à  informação,  Drucker  (1988)  definiu  como  “dados  dotados  de 

relevância e propósito”, e são os seres humanos que dotam tais atributos. Ao contrário dos 

dados,  a  informação  exige  análise,  que  por  mais  simples  que  seja  alguém vai  sempre 

discordar  de  sua  definição.  Outra  característica  da  informação  é  a  dificuldade  de  sua 

transferência  com fidelidade.  Davenport  e  Prusak  (2004),  dizem que  dados  podem ser 
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transformados em informação agregando valor de diversas maneiras e por vários métodos, 

todos eles começando com a letra C, conforme a seguir:

• contextualização: sabemos qual a finalidade dos dados coletados.

• categorização: conhecemos as unidades de análises ou os componentes essenciais 

dos dados.

• cálculo: os dados podem ser analisados matemática ou estatisticamente.

• correção: os erros são eliminados dos dados.

• condensação: os dados podem ser resumidos para uma forma mais concisa.

Para McGee & Prusak (1994), a informação são dados coletados,  organizados, 

ordenados, aos quais são atribuídos significados e contexto. Para o citado autor, os dados 

não têm essa missão  de informar,  ao contrário  da informação que deve informar  e  ser 

discutida no contexto de usuários e responsáveis por decisões específicas.

Esses conceitos em um sentido hierárquico, em que os dados são simples fatos 

que se tornam informação, se forem combinados em uma estrutura compreensível; ao passo 

que a informação torna-se conhecimento,  se for colocada em um contexto,  podendo ser 

usada para fazer previsões. Uma informação é convertida em conhecimento quando um 

indivíduo consegue ligá-la a outras informações, avaliando-a e entendendo seu significado 

no interior de um contexto específico. TUOMI (1999)

Já o conhecimento é a informação mais valiosa, já que exige reflexão, análise, 

síntese  e  contextualização.  Nota-se  que  na  medida  que  se  evolui  no  processo  dados-

informação-conhecimento, aumenta a importância do envolvimento humano. Davenport & 

Prusak (2004), apresentam uma definição de que o conhecimento existe dentro das pessoas, 

faz parte da complexidade e imprevisibilidade humana e dizem:

“Conhecimento  é  uma  mistura  fluida  de  experiência  condensada,  valores, 

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

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

na  mente  dos  conhecedores.  Nas  organizações,  ele  costuma estar  embutido  não  só  em 
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documentos  ou  repositórios,  mas  também  em  rotinas,  processos,  práticas  e  normas 

organizacionais.” (DAVENPORT & PRUSAK,, 2004, p.6)

Da mesma forma que a informação deriva dos dados, o conhecimento deriva da 

informação.  Davenport  & Prusak (2004),  sugerem métodos para que a informação seja 

transformada em conhecimento, em palavras também começadas por C, conforme a seguir:

• comparação: de que forma as informações relativas a esta situação se comparam a 

outras situações conhecidas?

• conseqüências:  que  implicações  estas  informações  trazem  para  as  decisões  e 

tomadas de ação?

• conexões:  quais  as  relações  deste  novo  conhecimento  com  o  conhecimento  já 

acumulado?

• conversação: o que as pessoas pensam desta informação?

Para o citado autor, as atividades criadoras do conhecimento têm lugar dentro dos 

seres  humanos  e  entre  eles.  O  conhecimento  é  sempre  entregue  através  de  meios 

estruturados, tais como livros e documentos, de contatos pessoa a pessoa que vão desde 

conversa até relações de aprendizado.

O estudo da organização dentro dessa perspectiva tem sido amplamente difundido. 

Para  Senge  (2000),  a  organização  do  conhecimento  é  a  empresa  na  qual  as  pessoas 

expandem continuamente a sua capacidade de criar  o futuro que desejam, onde surgem 

elevados  padrões  de  pensamento;  a  aspiração  coletiva  é  libertada  e  onde  as  pessoas 

aprendem a aprender coletivamente. Permite que várias pessoas ensinem e aprendem umas 

com as outras o tempo todo e onde líderes e liderados formam um todo indivisível em 

contínua evolução. 

Choo (2003, p.17), também apresenta sua definição a respeito da organização do 

conhecimento, como sendo:

“[...]  aquela  que  possui  informações  e  conhecimentos  que  a  tornam  bem 

informada e capaz de percepção e discernimento. Num nível mais profundo, a organização 

do conhecimento possui informações e conhecimentos que lhe conferem uma vantagem, 

permitindo-lhe agir com inteligência, criatividade e, ocasionalmente, com esperteza..” 
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Segundo  Choo  (2003),  no  coração  da  organização  do  conhecimento  está  a 

administração dos processos de informação, que constituem a base para criar significado, 

construir conhecimento e tomar decisões. Propõe a visualização da criação de significado, a 

construção do conhecimento e a tomada de decisão como três camadas concêntricas, em 

que cada camada interna produz os fluxos de informação para a camada externa adjacente, 

como  processos  interligados,  de  modo  que,  analisando  como  essas  três  atividades  se 

alimentam  mutuamente,  traz  uma  visão  holística  do  uso  da  informação,  conforme 

representada na Figura 2.1 a seguir:

Figura 2.1 – A organização do conhecimento
Fonte: Adaptado de Choo (2003, p. 31).
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Ruas (1999), amplia a questão, relacionando esta capacidade à competência de 

aplicar os conhecimentos com o trabalho nas organizações:

“Nesta perspectiva, a competência não se reduz ao saber, nem tampouco ao saber-

fazer, mas sim a sua capacidade de mobilizar e aplicar esses conhecimentos e capacidades 

numa  condição  particular,  aonde  se  colocam  recursos  e  restrições  próprias  à  situação 

específica.  Alguém pode conhecer  métodos  modernos  de resolução  de problemas  e  até 

mesmo ter desenvolvido habilidades relacionadas a sua aplicação, mas pode não perceber o 

momento  e  o  local  adequados  para  aplicá-los  em  sua  atividade.  (...)  A  competência, 

portanto,  não  se  coloca  no  âmbito  dos  recursos  (conhecimentos,  habilidades),  mas  na 

mobilização  destes  recursos  e,  portanto,  não  pode  ser  separada  das  suas  condições  de 

aplicação.” (RUAS., 1999, p. 7).

Portanto, cabe às organizações acharem uma forma de sistematizar o seu processo 

de aprendizagem e tentar analisar como ocorre o processo de criação do conhecimento nas 

organizações.

Um dos  primeiros  autores  a  realizar  a  distinção  do  conhecimento  foi  Polanyi 

(1966),  afirmando  sobre  conhecimento  tácito  e  conhecimento  explícito,  sendo  o 

conhecimento tácito, pessoal, específico ao contexto, e assim, difícil de ser formulado e 

comunicado.  Já  o  conhecimento  explícito  refere-se  ao  conhecimento  transmissível  em 

linguagem  formal  e  sistemática.  Para  ele,  os  seres  humanos  adquirem  conhecimentos 

criando e organizando ativamente suas próprias experiências.

Von Krogh e Roos (1995) reconhecem a existência de dois tipos conhecimento: o 

tácito e o explícito, já fundamentado por Polanyi, ao argumentar que “indivíduos possuem 

conhecimento tácito,  relacionado por exemplo,  às habilidades  para fazer um violino,  as 

quais não podem ser articuladas e, portanto, pouco pode ser transmitida lingüisticamente 

para outros”.  

Nonaka e Takeuchi (1997), também classificam o conhecimento humano em dois 

tipos: o conhecimento explícito e o implícito ou tácito. O conhecimento explícito é o que 

pode ser  transmitido  através  da  linguagem,  de números  ou expressões  matemáticas,  de 

dados, ou seja, aquelas informações que podem ser formalizadas e transmitidas facilmente 

entre os indivíduos.  O conhecimento tácito, ou implícito, é aquele que está incorporado às 

experiências de cada um, envolvendo aspectos intangíveis como crenças, valores, emoções, 
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idéias, ideais, insights, conclusões e também dons e outras aptidões específicas. A Figura 

3.1 apresenta as distinções entre os dois tipos de conhecimentos:

Figura 3.1 - Tipos de conhecimento
Fonte: Adaptada de Nonaka e Takeuchi (1997, p. 67).

O  processo  de  aprendizagem  dá-se  tanto  através  da  criação  de  novos 

conhecimentos, advindos da conjugação e da troca dos conhecimentos explícitos e tácitos, 

originando as inovações. Nesta linha de pensamento, Nonaka e Takeuchi (1997), afirmam 

que:

“[...] a empresa criadora do conhecimento tem a ver tanto com ideais quanto com 

idéias. E esse fato alimenta a inovação. A essência da inovação é recriar o mundo segundo 

uma visão ou um ideal específico. Criar novos conhecimentos significa literalmente recriar 

a empresa e todos os que se encontram dentro dela num processo ininterrupto de auto-

renovação pessoal e organizacional.” (NONAKA E TAKEUCHI, 1997, p. 29).
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Relacionando a criação do conhecimento com a capacidade de inovação, está a 

geração de vantagens competitivas para manter a empresa ao longo do tempo. Como pode 

ser visto na Figura 4.1 a seguir:

Figura 4.1 – Conhecimento como recurso competitivo
Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997, p. 5).

De acordo com Von Krogh e Roos (1995) tanto o conhecimento tácito quanto o 

conhecimento explícito se complementam. O modelo de criação do conhecimento humano 

é expandido através  da interação  social  entre  o conhecimento tácito  e o explícito.  Esta 

interação chama-se “conversão do conhecimento”. A expansão do conhecimento caminha 

para um nível de consciência coletiva que exige melhor distribuição dos saberes.

O trabalho de Nonaka e Takeuchi (1997) apresenta uma visão de como se dá a 

criação do conhecimento organizacional. Segundo os autores, existem dois componentes 
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principais neste processo: as formas de interação do conhecimento e os níveis de criação do 

conhecimento.

As formas de interação do conhecimento, que vem a ser como os conhecimentos 

explícitos e os tácitos se conjugam, leva ao estudo de quatro processos de conversão do 

conhecimento: 

i. do tácito para o tácito;

ii. do tácito para o explícito;

iii. do explícito para o explícito 

iv. do explícito para o tácito.

Detalhando um pouco melhor cada um dos processos, tem-se que o processo de 

conversão  do  conhecimento  tácito  para  o  tácito  ocorre  quando,  por  exemplo,  o  aluno 

aprende as habilidades do mestre na realização de alguma tarefa, através da observação, da 

imitação e da prática. A este processo, os autores denominam de Socialização.

O processo de conversão do conhecimento tácito para o explícito ocorre quando 

se consegue articular, formatar e formalizar o conhecimento de modo que este possa ser 

aprendido  e  compartilhado  por  outras  pessoas.  Este  processo recebe  a  denominação de 

Externalização.

A  Combinação  é  processo  de  sistematização  de  conceitos  em um sistema  de 

conhecimento. É a combinação de conjuntos diferentes de conhecimento explícito, ou seja, 

a combinação de diferentes partes de conhecimento explícito em um novo conhecimento 

explícito. Ocorre por sua vez, quando as pessoas compartilham conhecimentos através de 

documentos,  de  conversas  ao  telefone  ou  redes  de  comunicação  computadorizada,  em 

cursos nas Universidades, através da educação e do treinamento formal em escolas.

O processo de conversão do conhecimento explícito para o tácito ocorre quando 

as pessoas conseguem internalizá-lo, de modo que este passe a fazer parte dos valores, 

crenças  e  experiências  dos  indivíduos  e  da  organização.  É  o  que  se  pode  chamar  de 

aprender-fazendo, e recebe o nome de Internalização. Na Figura 5.1 a seguir é apresentado 

um quadro de conversão do conhecimento:
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Figura 5.1 – Quatro modos da conversão do conhecimento
Fonte: Adaptada de Nonaka e Takeuchi (1997, p. 69).

Segundo McGee & Prusak (1994), o aprendizado e a informação se constituem na 

força motriz que mantém sincronizados a definição da estratégia e a sua execução, num 

ambiente  sempre  competitivo,  cuja  característica  predominante  e  certa  é  a  mudança.  A 

informação trouxe ao aprendizado e ao conhecimento organizacional e se torna cada vez 

mais, a base para a competição.

2.2. ESTRATÉGIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O termo estratégia teve a sua origem na Antigüidade, relacionado com a arte da 

guerra, onde significava a habilidade que um exército tinha de organizar e empregar as suas 

forças para superar os exércitos opositores. Atualmente, o conceito evoluiu e passou a ter 
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uma conotação mais permanente na medida em que a preocupação não é mais só com a 

batalha eminente e sim com todas as batalhas que serão enfrentadas pelas organizações, no 

futuro.

Elaborar a estratégia significa como uma empresa poderá se destacar em relação 

aos  seus  competidores  em  termos  de  produtos/serviços  e  criar  vantagens  competitivas 

sustentáveis. 

A finalidade das estratégias empresariais é estabelecer quais serão os caminhos, os 

cursos,  os  programas  de  ação  que  devem  ser  seguidos  para  alcançar  os  objetivos  ou 

resultados estabelecidos pela empresa.

No mundo empresarial,  as regras de competição exigem das organizações uma 

grande  capacidade  de  adaptação  das  mudanças,  para  que  possam  manter  a  sua 

competitividade e sobreviver. 

O conceito proposto por Ansoff (1990) considera que:

 “[...]  as  novas  regras  e  diretrizes  para  decisão,  que  orientam  o  processo  de 

desenvolvimento de uma organização, tem sido chamadas de estratégia, [...], e passam a 

orientar o comportamento da organização”.(ANSOFF.1990, p. 93 e 95).

Outros autores contribuem para a definição do termo conceito de estratégia:

• Chandler  conceitua estratégia  como “a determinação de metas  básicas  em longo 

prazo e dos objetivos de uma empresa e a adoção das linhas de ação e aplicação dos 

recursos necessários para alcançar essas metas”.(op. cit., 1962, p. 13).

• Simon conceitua estratégia como sendo “um conjunto de decisões que determinam 

o comportamento a ser exigido em determinado período de tempo”.(op. cit., 1971, 

p. 79).

• Mintzberg, por sua vez, define-a como “a forma de pensar no futuro, integrada no 

processo  decisório,  com  base  em  procedimento  formalizado  e  articulador  de 

resultados e em uma programação”.(op. cit., 1983, p. 1).

A  definição  de  estratégia  implica  na  escolha  do  caminho  através  do  qual  as 

organizações buscarão tornarem-se competitivas. Desta forma, definir estratégias significa 
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tomar  decisões,  optar,  escolher  uma  dentre  várias  possibilidades,  e  não  simplesmente 

deixar-se  levar  pela  tradição  e  pelo conservadorismo das  ações  passadas  que  até  agora 

foram responsáveis  pela  sobrevivência  das  empresas.  Portanto,  as  empresas  precisarão 

definir estratégias que as motivem a criar algo novo e a assumir novos desafios que as 

levem a produzir diferenças a seu favor, no futuro.

Muito embora muitas organizações estejam ainda aturdidas com as mudanças e 

com as  novas  necessidades  surgidas  com a  Era  Pós-Industrial  e  reforçadas  na  Era  do 

Conhecimento, cabe a essas empresas se organizarem e efetivamente colocarem as questões 

estratégicas no mesmo nível que o das questões operacionais.

Para Kautzmann Filho (2000), na busca de maior competitividade, inúmeros têm 

sido os  caminhos  abertos  e  trilhados  pelas  empresas  e  os  resultados  alcançados  muitas 

vezes estão aquém do esperado, pois estas organizações não estão conseguindo mudar a sua 

forma de pensar e atuar.  Não adianta simplesmente adotar os vários modelos de gestão 

disponíveis no mercado, como por exemplo: a reengenharia, a qualidade total,  o just-in-

time, o benchmarking e muitos outros, se o foco não for a busca constante pelos fatores que 

garantam a sua própria competitividade. Os modelos normalmente são adotados sem que 

haja uma análise clara destes aspectos e normalmente são tomados como se fossem a cura 

para todos os males e, como é natural este remédio normalmente produz resultados aquém 

dos necessários para alavancar o crescimento e a sustentabilidade das empresas.

Simon (1971) afirma que a empresa torna-se competitiva quando consegue ter um 

desempenho superior aos seus concorrentes. Porter (1989) complementa afirmando que a 

vantagem competitiva pode ser entendida como algo criado estrategicamente pela empresa 

e  que não pode ser simultaneamente  implementado pelos concorrentes.  Segundo Porter 

(1989),  esta  vantagem competitiva  surge  fundamentalmente  do valor  que uma empresa 

consegue criar para os seus clientes e que ultrapassa o custo de sua fabricação. E, de forma 

categórica, afirma ainda que:

 “[...] a vantagem competitiva está no âmago de qualquer estratégia, e para obtê-la 

é preciso que a empresa faça uma escolha – se uma empresa deseja obter uma vantagem 

competitiva, ela deve fazer uma escolha sobre o tipo de vantagem competitiva que busca 

obter e sobre o escopo dentro do qual irá alcançá-la. Ser “tudo para todos” é uma receita 

para a mediocridade estratégica e para um desempenho abaixo da média, pois normalmente 
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significa que uma empresa não tem qualquer vantagem competitiva.” (PORTER, 1989, p. 

10).

Porter  (1989)  desenvolveu  a  abordagem  mais  amplamente  aceita  para  a 

elaboração  de  uma  estratégia  competitiva,  e  que  vem sendo  amplamente  aplicada  por 

diversas  empresas  no  mercado.  Ele  sugere  que  uma  estratégia  eficaz  deve  levar  em 

consideração  não  apenas  as  ações  e  reações  dos  concorrentes  diretos,  mas  também os 

papéis  dos  fornecedores  e  clientes,  produtos  alternativos,  que  satisfaçam  a  mesma 

necessidade básica, e a previsão de que recém-chegados entrem na disputa pelo mercado. 

Ressalta que o poder dos fornecedores e clientes em relação à empresa e seus concorrentes, 

as barreiras para a entrada no mercado e a disponibilidade de produtos alternativos que 

desempenham a mesma função,  tudo isso influencia  a  natureza  da concorrência  de um 

segmento  de negócio,  e  apresenta  o  modelo  de análise  conforme ilustrado na Figura  a 

seguir 6.1:

Figura 6.1 – Forças competitivas
Fonte: Modelo adaptado de Porter (2004, p.4).
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A força do Modelo de Porter (2004), do ponto de vista da informação, é encorajar 

os executivos a considerarem claramente uma gama mais ampla da informação estratégica, 

do que aquela normalmente existente nas empresas. 

A partir  de Porter a literatura de posicionamento estratégico floresceu. Em seu 

livro de 1985, introduziu uma estrutura que chamou de Cadeia de Valor, que “provê uma 

maneira sistemática de examinar todas as atividades desempenhadas pela empresa e como 

elas interagem entre si”. Refere-se ao termo como um conjunto de atividades realizadas 

para  criar  valores  aos  seus  clientes.  Essas  atividades  são  físicas  e  tecnologicamente 

separadas entre si, conforme ilustrado na Figura. 7.1, a seguir:

Figura 7.1 - Cadeia de valor
Fonte: Adaptado de Porter, 2004.

Como se observa,  o  modelo  ‘Cadeia  de Valor’,  diz  que uma empresa  pode ser 

desagregada  em  atividades  primárias  e  de  suporte.  As  atividades  primárias  estão 

diretamente  envolvidas  no  fluxo  de  produtos/serviços  até  o  cliente  e  incluem logística 

interna (recebimento, armazenagem, etc.), operações e logísticas externa (processamento de 
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pedidos, distribuição física, etc.),  marketing e vendas. As atividades de suporte existem 

para apoiar as atividades primárias. Elas incluem a seleção de fornecedores (compras de 

insumos), desenvolvimento tecnológico, gerenciamento de recursos humanos e provisão de 

infra-estrutura da empresa (finanças, contabilidade, administração geral, etc.).

Laudon e Laudon (2004), ilustram na Figura 8.1, as atividades da Cadeia de Valor 

da empresa, oferecendo sistemas de informação que podem ser desenvolvidos para fazer 

com que cada uma das atividades de valor se torne mais efetiva em termos de custo.

Figura 8.1 –  Cadeia de valor e Sistema de Informação
Fonte: Adaptado de Laudon e Laudon (2004, p.91).

Para  Laudon  e  Laudon  (2004),  o  modelo  de  cadeia  de  valor  e  sistemas  de 

informação são importantes ferramentas analítica no nível empresarial, e assim afirma:

 “A cadeia de valor serve para identificar pontos de alavancagem específicos e 

críticos nos quais a empresa pode utilizar a tecnologia da informação mais efetivamente 

para realçar sua posição competitiva. Exatamente onde ela pode obter o maior benefício dos 

sistemas estratégicos de informação – que atividades específicas podem ser usadas para 

33



criar  novos  produtos  e  serviços,  melhorar  a  penetração  no mercado,  prender  clientes  e 

fornecedores e reduzir custos operacionais. Esse modelo vê a empresa como uma série ou 

“cadeia” de atividades básicas que agregam valor a seus produtos e serviços” (LAUDON e 

LAUDON,2004, p.90)

Em conformidade  com o  exposto,  é  reforçada  a  necessidade  de  planejamento 

estratégico do negócio e de planejamento de tecnologia de informação serem realizados de 

forma integrada e interativa. 

Para McGee e Prusak (1994), a informação introduz novos graus de liberdade e 

oportunidade de fortalecimento  da elaboração  estratégica,  ou seja,  de apoio às decisões 

relativas  ao  posicionamento  de  produtos/serviços,  desenvolvimento  e  manutenção  de 

competências, e a seleção de estruturas e processos organizacionais para integrar a empresa 

num todo operacional integrado ao ambiente competitivo. Assim, demonstrada na Figura 

9.1, a seguir:

Figura 9.1 – Elementos de definição de estratégia
Fonte: Adaptado de McGee e Prusak (1994, p.54).
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Referem-se a posicionamento e escopo como a definição de produtos e serviços 

que possam se diferenciar no mercado, tanto através de características exclusivas quanto 

através de economia em escala ou escopo. A informação e a tecnologia da informação se 

inserem em termos de contribuir para mudanças no poder relativo de barganha de clientes e 

fornecedores;  para  criar,  remover  ou  contornar  barreiras  à  entrada  e  para  diferenciar 

empresas de seus concorrentes.

Quanto  à  estrutura/administração  estão  englobadas  questões  relativas  à  forma 

como  as  organizações  estão  estruturadas  e  controladas  para  assegurar  a  execução  das 

estratégias.

As  Competências  organizacionais  definem  claramente  o  conhecimento  e  as 

habilidades das organizações como elemento essencial para definição das estratégias.

McGee  e  Prusak  (1994),  então,  afirmam  que  o  impacto  da  tecnologia  da 

informação passa a influenciar cada um dos três elementos acima identificados, no apoio à 

decisão estratégia e/ou na criação de alternativas diferenciadas de estratégia.

Em se tratando de estratégias corporativas e tecnologia da informação (TI), vale 

citar o trabalho de Nogueira e Ferreira (1996), que desenvolveram, aplicaram e validaram 

um instrumento para a apreciação do alinhamento da área de tecnologia de informação em 

relação  à  estratégia  empresarial,  tendo  verificado,  em  sua  pesquisa  exploratória,  a 

associação positiva entre o alinhamento estratégico e os serviços da área de tecnologia de 

informação.

Reforçando ainda a tese de que a informação afeta a definição da estratégia, tanto 

como um dado vital para o processo de planejamento, quanto uma variável essencial da 

definição da estratégia, a sua utilização pode significar vantagem competitiva na execução 

de  processos  essenciais  dos  negócios.  Autores  como  McGee  e  Prusak  (1994)  também 

defendem a idéia de que a informação serve como um elo de feedback para garantir que a 

execução esteja ocorrendo em conformidade com a estratégia adotada. Estabelecem ainda, 

que a ligação entre a estratégia e a execução fornece a fonte de informação através da qual 

uma  organização  pode  adquirir  conhecimento  e  adaptar  suas  estratégias  ao  ambiente 

competitivo. 
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2.3. GESTÃO ESTRATÉGICA DA INFORMAÇÃO

O processo de gestão estratégica da informação diz respeito aos assuntos e questões 

relativas às necessidades de informação, a obtenção, sua disseminação e uso. O objetivo 

principal é buscar compreender e gerir todo o complexo sistema informacional existente na 

empresa e seus recursos tecnológicos, assim como utilizá-los como elementos de tomada de 

decisão e a sua contribuição no desempenho operacional. É crescente o reconhecimento de 

que a  informação,  como qualquer  outro recurso  organizacional  –  financeiro,  material  e 

humano – necessita ser adequadamente gerenciado, no sentido de ajudar as organizações no 

aumento da produtividade e competitividade. 

Muitas das informações que tem impacto sobre a organização são situações sutis, 

mais  seu  potencial  do  que  uma  prescrição  para  a  ação.  Para  se  tornar  estratégica,  a 

informação precisa ser transformada em conhecimento para que possa guiar a ação. (CHOO 

2003 p. 403)

Desde  o  início  do  século  XIX,  com  o  surgimento  e  o  desenvolvimento  das 

empresas, já se via premente a necessidade da coordenação e do controle como forma do 

aprimoramento gerencial, bem como de uma atenção especial aos sistemas de arquivamento 

de documentos, que cada vez mais aumentavam de volume e complexidade.

Davenport  (1998) identificou que nas empresas,  a administração informacional 

envolve basicamente quatro diferentes tipos de abordagens – ou fluxos – de informação:

• informação não-estruturada: rumores, fofocas e histórias. 

• capital  intelectual  ou  conhecimento:  o  ser  humano  como  capaz  de  conceber, 

interpretar e obscurecer a informação. 

• informação estruturada em papel: registros, documentos em papel e apreendida em 

forma reproduzível. 

• informação estruturada em computadores: permite o direcionamento racional do uso 

da informação, quantificação e distribuição com facilidade, aumento da velocidade 

de processamento, gerenciamento de dados, memória e armazenagem.
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Dentro do ambiente organizacional,  seja como for a maneira que a informação 

esteja  estruturada  e  organizada,  é  necessário  estabelecer  ou  preocupar-se  com a  forma 

estratégica que ela vai ser utilizada. Em relação ao uso e gestão da informação, McGee e 

Prusak  (1994)  propõem e  estabelecem  três  estratégicas  genéricas  de  informação  quais 

sejam:

• informação  como  vantagem  competitiva  –  quando  se  procura  desenvolver 

internamente  a  capacidade  de  gerar  e  gerir  a  informação,  para  que  de  forma 

exclusiva,  ela  venha  a  representar  um  diferencial  em  relação  à  concorrência, 

melhorando a capacidade competitiva.

• produtos/serviços  de  informação  –  refere-se  à  capacidade  da  empresa  de  usar 

estrategicamente  a  informação,  associando-a  aos  produtos/serviços  por  ela 

vendidos.

• comercialização de informação – é desenvolvido um sistema comercial em torno da 

capacidade de informação da empresa, reconhecendo o valor que a informação pode 

ter.

Para a formulação dessas estratégias, segundo McGee e Prusak (1994), devem ser 

levadas em conta não só os aspectos internos da empresa, mas as mudanças que ocorrem no 

seu ambiente externo, tais como o aparecimento do comércio eletrônico, a evolução das 

comunicações, a informação, a tecnologia da informação, ou tudo aquilo que pode exercer 

influência direta nos destinos das empresas.

Davenport  (1998)  propõe um tipo  de modelo  para estudo do gerenciamento  e 

formulação  estratégica  da  informação,  quando  sugere  a  criação  de  uma  ligação  ou 

alinhamento  da  estratégia  da  empresa,  com os  tipos  de  informação  que  deverão  estar 

disponíveis para ajudar a empresa no alcance de seus objetivos. 

O modelo de Davenport (1998) propõe inicialmente, assim como McGee e Prusak 

(1994),  a  compreensão  de  todo  cenário  em  que  a  informação  é  utilizada,  através  do 

mapeamento  e  do  relacionamento  do  núcleo  para  a  parte  mais  externa,  ou  seja,  o 
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entendimento e o diagnóstico do que venha a ser constituído o sistema informacional da 

empresa, dos ambientes interno e externo, conforme se observa na Figura 10.1, a seguir:

Figura 10.1 – Modelo de gerenciamento da informação
Fonte: Adaptado de Davenport (1998, p.51)

No modelo  proposto acima,  observa-se que no círculo ou parte  interna  existe  o 

núcleo da abordagem da informação ou o ambiente informacional, onde estão presentes seis 

componentes  críticos  que  se  relacionam  e  se  completam  –  a  estratégia,  a  política,  o 

comportamento/cultura, o staff, os processos e a arquitetura da informação, que passam a 

ser separadamente estudado:
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2.4. - ESTRATÉGIA DA INFORMAÇÃO

A  Estratégia  da  Informação  é  a  política  de  tornar  explícita  a  “informação 

intencional”. Se existem políticas para administração de recursos humanos e gerenciamento 

financeiro,  políticas  de estoque  e  compras,  é  razoável  que  exista  também uma política 

informacional. 

Segundo  Davenport  (1998),  muitas  organizações,  no  entanto,  não  possuem 

estratégias  específicas  para  a  informação,  mas  apresentam  boas  razões  para  pensar 

estrategicamente acerca da informação, tendo em vista que:

• os ambientes informacionais, na maioria das empresas são um desastre;

• os recursos informacionais sempre podem ser mais bem alocados;

• as estratégias da informação ajudam as empresas a se adaptar às mudanças;

• as estratégias da informação tornam a informação mais significativa;

• a estratégia da informação pode ser aplicada.

Conforme visto anteriormente,  estratégia diz respeito à escolha,  que devem ser 

direcionadas aos interesses do negócio. O grande desafio dos gerentes é escolher que tipo 

de informação é necessário, ou seja, aquelas que ajudam no desenvolvimento das atividades 

e  melhor  se  alinham  às  estratégias  da  organização.  Normalmente  as  informações  se 

concentram nas seguintes áreas:

• informações sobre os produtos da empresa;

• informações de fornecedores e parceiros;

• informações logísticas sobre a coordenação e o serviço a clientes;

• informações financeiras, comerciais, sobre funcionários, etc..

É importante que as pessoas busquem o aperfeiçoamento na capacidade de fazer 

uso da informação e a organização saiba valorizar os indivíduos capazes de lidar com a 

informação, profissional este que tem se valorizado a cada dia no mercado de trabalho. 
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Portando,  torna-se  estrategicamente  relevante,  valorizar  os  fluxos  da  informação  e  as 

políticas de seu uso, que até pouco tempo atrás eram limitados ao pessoal de TI. McGee e 

Prusak (1994) manifestam em relação ao monopólio das informações pelo pessoal de TI:

“A informação  deve  ser  discutida  no  contexto  de  usuários  e  responsáveis  por 

decisões  específicas.  [....]  Talvez  as  primeiras  tentativas  para  a  criação  de  sistemas  de 

gerenciamento de informação tenham falhado porque tentavam organizar dados sob formas 

que tinham significado para os programadores e demais técnicos de informática, mas não 

permitiam aos administradores fazer perguntas sobre esses dados, para estabelecer relações, 

ou manipulá-los para adquirir informação”.(McGEE & PRUSAK, 1994, p.24)

O ideal  é que houvesse um alto  grau de troca de informações  entre  os  níveis 

gerenciais, mesmo sendo uma questão complexa, e que o compartilhamento da informação 

fosse incentivada como estratégia da empresa. Imaginem o grande benefício que se poderia 

obter,  se  houvesse  uma  perfeita  integração,  por  exemplo,  entre  as  funções  de  vendas, 

logísticas e de compras, em especial no que diz respeito a clientes e estoque de produtos. 

Davenport (1998) faz referência ao livro de McKinnon e Bruns, The information 

mosaic (O mosaico da informação), onde sintetiza as principais necessidades de conteúdo 

informacional  em cada  uma  das  funções  organizacionais  que  poderão  ser  organizadas, 

estrategicamente utilizada e compartilhada, conforme Figura 11.1, a seguir:
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Figura 11.1- O Mosaico da informação – Resumo das exigências de informações 
gerenciais.

Fonte: McKinnon e Bruns - Apud Davenport (1998, p.84).

A  preocupação  quanto  ao  levantamento  das  necessidades  de  informação  dos 

diversos  setores  da  empresa,  como  sugerido  na  Figura  12.1,  o  seu  levantamento  e 

compartilhamento com o objetivo de melhoria do desempenho da eficiência da empresa, 

podem  e  devem  ser  vistos  como  recurso  estratégico  a  ser  gerenciado  e  uma  política 

prioritária na empresa.
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2.5 - POLÍTICA DA INFORMAÇÃO

Na maioria das organizações a informação está diretamente ligada ao poder e é 

influenciada pela política e pela economia.  As manobras políticas negativas relativas às 

informações podem prejudicar bastante os projetos de desenvolvimento de sistemas e uso 

do conhecimento, assim como o uso efetivo da informação, muito mais do que qualquer 

tecnologia, pode interferir e alterar os rumos da empresa.

Existem várias formas e  modelos  do gerenciamento  da informação.  Davenport 

(1998), descreve quatro modelos – federalismo, feudalismo, monarquia e mesmo anarquia – 

que formam a evolução do controle central em contraposição ao controle local, conforme 

Figura 12.1, a seguir:

Figura 12.1 – Evolução do controle da informação
Fonte: Adaptado de Davenport (1998, p. 90).
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O modelo do Federalismo é mais democrático, têm o poder central fraco e um alto 

nível de autonomia local. Para Davenport (1998), em relação à informação, esse modelo 

enfatiza que apenas poucos elementos precisam ser definidos e administrados centralmente, 

enquanto o restante pode ser administrado pelas unidades locais. Existe uma administração 

mais  saudável  entre  o  controle  central  e  o  disperso,  e  esse  controle  se  desloca 

continuamente. O federalismo informacional bem-sucedido exige gerentes de confiança e 

uma relação de honestidade entre os seus interesses e o da corporação.

No Feudalismo informacional, os gerentes das unidades têm o controle de seus 

ambientes  de  informação  como  senhores  feudais  e  se  constitui  uma  abordagem  mais 

comum da administração informacional. Portanto, existe uma concentração quase exclusiva 

das  unidades,  sem  considerar  as  questões  mais  amplas  dos  negócios,  dificultando  os 

processos integrados e o compartilhamento das informações.

Na Monarquia,  situada  no  extremo  da  linha  de  controle,  o  indivíduo  ou  uma 

função controla a maior parte das informações da empresa, até mesmo procura controlar o 

modo como a informação é controlada.

A Anarquia, quarto modelo de governo informacional, na outra extremidade da 

linha de controle, costuma emergir quando abordagens mais centralizadas falham. Neste 

modelo, Davenport (1998) destaca que com o uso crescente do computador, indivíduos e 

pequenos  departamentos  descobriram  que  podem  administrar  seus  próprios  bancos  de 

dados e moldar suas informações de acordo com as próprias necessidades. Cada um com 

seu próprio banco de dados podem surgir discrepâncias e divergências dos números dos 

rendimentos, dos custos ou dos pedidos dos clientes, situação que não sobrevive por muito 

tempo.

Algumas empresas podem não se adaptar a nenhum dos modelos descritos, como 

nas  organizações  voltadas  para  o  mercado,  que  mesmo  mantendo  grande  número  de 

informações em seus bancos de dados, priorizam a utilização das diretamente relacionadas 

ao âmbito comercial. Os modelos citados são escolhas estratégicas que a empresa faz em 

relação  ao  governo  da  informação,  cujas  abordagens  táticas  podem  fortalecer  ou 

enfraquecer o modelo que fora adotado.
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2.6- CULTURA E COMPORTAMENTO

A empresa  sabe  que  investir  na  melhoria  dos  processos,  aumentar  o  nível  de 

satisfação dos seus clientes são questões fundamentais no alcance dos resultados. Porém, 

construir uma cultura informacional  voltada para a busca,  o uso, a alteração,  a troca,  o 

acúmulo e todo o modo como as pessoas lidam com a informação é igualmente necessário.

Mesmo conhecendo as dificuldades que as mudanças comportamentais exigem, a 

criação e a valorização da consciência das pessoas quanto à utilização da informação como 

recurso organizacional é uma estratégia que deve ser estimulada. Davenport (1998, p.113) 

diz que, “[...] é o uso da informação, não sua simples existência, que permite aos gerentes 

tomar decisões melhores sobre os produtos,  aprender com os clientes  e a concorrência, 

monitorar  os  resultados  de  seus  atos”.  Conclui,  que  somente  com a  administração  dos 

aspectos humanos da informação é que se consegue essa vantagem competitiva.

Dos vários comportamentos ligados à informação, destacamos como principal o 

compartilhamento da informação, que pode se tornar o grande responsável pela melhoria do 

ambiente informacional de uma empresa. Muitos gerentes encontram grandes dificuldades 

no compartilhamento de informação, pois se pode dizer que o controlador da informação 

certa também possui mais poder. Para que se mude esse comportamento é importante ter 

maior clareza e uma adequada estrutura política informacional, como a instrução quanto ao 

uso e utilização da informação no alcance dos objetivos e metas estratégicas globais da 

empresa. 

Para Davenport (1998) compartilhar informações deve ser um ato voluntário de 

colocá-las  à  disposição  de  outros.  Cita  o  mesmo  autor,  que  na  maioria  das  empresas 

ocidentais, nem a informação formal nem a informal fluem bem entre os departamentos, 

diferentemente dos modelos administrativos japoneses, onde o eficiente fluxo horizontal de 

informação é uma das chaves para o seu reconhecido sucesso.

Todavia,  é  preciso  transmitir  a  informação  da  forma  que  as  pessoas  estejam 

estimuladas a reconhecê-las e utilizá-las, pois acostuma-se receber grande quantidade de 

informações em relação à capacidade de atenção. Novas formas e meios surgem o tempo 

todo  (Internet,  imprensa  geral,  mensagens  de  correio  eletrônico,  fax,  serviços  on-line, 
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empresas de pesquisa, correspondência,  etc.),  o que se torna uma tarefa difícil,  ou seja, 

separar aquilo que realmente se deseja é importante.

Criar  uma  cultura  organizacional  que  valorize  e  ofereça  oportunidades  para  a 

comunicação e a transferência de conhecimento tácito, é algo que deve ser constantemente 

desejado, pois assim poderá surgir um ambiente propício ao aprendizado e a inovação.

2.7- EQUIPE 

A  revolução  do  computador  aumentou,  ao  contrário  do  que  se  pensa,  a 

importância das pessoas para gerir os sistemas de informação. Elas são responsáveis pela 

inclusão, análise, criação, manutenção e gerenciamento da informação.

Dentro da empresa, a Equipe Técnica é responsável pela assistência técnica em 

tecnologia da informação, implementação e manutenção da TI, que pode ser composta por: 

programadores,  analistas  de  sistemas,  administradores  de  banco  de  dados,  gerentes  de 

recursos de informação e administradores de rede e de sistemas. 

Davenport (1998) sugere, então, a criação de uma Equipe de Informação, que seja 

interdisciplinar,  formada por diversos profissionais de diversas áreas, como especialistas 

em conteúdo (bibliotecários e pesquisadores de mercado), projetistas, facilitadores de bases 

informacionais e elos de ligação. Essa Equipe de Informação ideal deve ter os seguintes 

atributos:

• compreensão  abrangente  da  área  de  atuação  e  conhecimento  da  estrutura  e  da 

função da empresa;

• conhecimento sobre diferentes fontes de informação da organização;

• facilidade de acesso a tecnologias da informação;

• entendimento político associado à habilidade para exercer liderança;

• fortes qualificações para relações interpessoais;
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• expressiva  orientação  para  o  conjunto  do  desempenho  do  negócio,  em  vez  de 

submissão a objetivos funcionais da organização.

Importante  ainda  ressaltar,  que  a  informação  gerenciada  deve  sempre  ser 

significativa,  ou seja,  que tenha uma forma,  que seja  aplicada  de modo adequado,  que 

venha a ser utilizada para a tomada de decisão, que tenha exatidão e relevância.

2. 8 - ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO

O termo Arquitetura  da Informação vem sendo utilizado por  vários  grupos  na 

comunidade de sistemas de informações, para indicar um modelo de organização para a 

geração e movimentação de dados. Ocorre que, segundo McGee e Prusak (1994), não mais 

do que 10% das informações numa organização são estruturadas e formatadas para serem 

lidas por computador. Os 90% restantes e residentes fora dos sistemas automatizados de 

informação incluem informação registrada em papel e nas memórias de altos executivos e 

funcionários.

Assim,  a  organização  e  condensação  de  todas  as  informações  de  modo 

arquitetural, nem sempre é possível, mas boas arquiteturas podem facilitar e são essenciais 

para os processos informacionais, em especial quando dizem respeito ao acesso, obtenção e 

distribuição de dados.

A Arquitetura Informacional diz respeito a um guia para estruturar e localizar a 

informação dentro da organização. Davenport (1998) é categórico ao afirmar que, em um 

ambiente informacional, a facilidade do entendimento e da comunicação sempre deve ser 

mais importante que o detalhe e a precisão. Ainda, para o citado autor, a arquitetura da 

informação  se  constitui  de  uma  série  de  ferramentas  que  adaptam  os  recursos  às 

necessidades de informação. Constitui-se uma ligação entre os comportamentos, processos, 

pessoal, estrutura organizacional e o espaço físico da empresa. 

A utilização  de  modelos  ou  padrões  no  desenho da  arquitetura  tecnológica,  é 

desejável,  pois  asseguram e  facilitam que  computadores  e  redes  possam conectar-se  e 
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comunicar-se. Na arquitetura informacional, a utilização de padrões pode permitir o amplo 

acesso à informação, fácil interpretação e o seu uso.

Uma boa arquitetura de informações deve ter por objetivos, segundo MCGEE E 

PRUSAK (1994):

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

de informações essenciais e vias essenciais de fluxo de informação;

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

dentro e o que está fora dele);

• indicar as estratégias para a definição das origens, filtragem e redução;

• eliminar os ruídos das informações;

• tornar o comportamento da informação desejada mais fácil;

• tornar o comportamento da informação desejada mais difícil;

• aperfeiçoar  a  adaptabilidade,  estabelecendo  claramente  premissas  e  políticas  de 

informação;

• aperfeiçoar  as  comunicações  gerenciais,  definindo  claramente  modelos  de 

informação compartilhada.  Mcgee e Prusak (1994, p.138).

McGee  e  Prusak  (1994)  ainda  se  referindo  à  arquitetura  da  informação,  citam 

Benjamin  e  Blunt,  que  escreveram  na  Sloan  Manegement  Review  (1992),  “Sem  uma 

arquitetura da informação compreensível, a tecnologia da informação não poderá criar uma 

ponte  ligando  as  novas  tecnologias  às  orientações  estratégicas  empresariais”.  Se  bem 

definida,  uma  arquitetura  de  informação  permite  que  todas  as  partes  envolvidas  numa 

empresa falem a mesma língua e utilizem a informação de maneira correta para a tomada 

de decisão e atender às necessidades estratégicas mais amplas.
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2.9 - PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DA INFORMAÇÃO

Por processo de gerenciamento informacional entende-se um conjunto estruturado 

de atividades que incluem a obtenção, distribuição e uso da informação e do conhecimento. 

Para McGee e  Prusak (1994,  p.114),  “[...]  o processo significa um conjunto de tarefas 

conectadas  logicamente  que  de  um  modo  geral  cruzam  limites  funcionais  e  têm  um 

proprietário responsável pelo seu sucesso final”. 

O conhecimento organizacional nasce da criação de significa, da construção de 

conhecimento e da tomada de decisões. (CHOO p. 370)

Davenport  (1998)  descreve  o  processo  de  gerenciamento  da  informação,  que 

passa  a  ser  considerada  a  etapa  mais  importante  da  análise  do  “Modelo”,  pois  trata 

justamente  da  discussão  dos  processos,  etapas  ou  passos  que  compõe  a  estratégia  da 

informação  e  que  foram norteadores  do  presente  trabalho  de  pesquisa.  Seus  principais 

elementos são apresentados na Figura 13.1, a seguir:

Figura 13.1 – O processo de gerenciamento da informação
Fonte: Adaptado de Davenport (1998, p. 175).
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O processo de gerenciamento da informação apresentado na Figura 14.1 está 

basicamente dividido em quatro etapas, conforme a seguir:

2.9.1 Necessidade ou exigências de Informações

A  determinação  das  exigências  da  informação  envolve  identificar  como  os 

gerentes e os funcionários percebem seus ambientes informacionais. Serve para combinar 

necessidades de informação de usuários e canais de fornecedores, conhecer as exigências 

das  pessoas  que  necessitam da  informação  e  conquistar  a  confiança  de  fornecedores  e 

usuários. Deve-se conhecer e identificar se a necessidade de informação é estruturada ou 

não,  se  é  formal  ou  informal,  computadorizada  ou  não-computadorizada,  e  quais  as 

informações mais úteis e significativas.

O problema é que as informações estruturadas e formais podem não se adaptar às 

necessidades  dos  usuários  no  fornecimento  de  dados  importantes,  pois  nem sempre  se 

conhecem as reais necessidades da informação, pois que se tornam meramente simbólicos 

onde boatos e informações oficiosas, passam a ter a mesma importância.

Para que a informação se torne significativa, ela deve abordar não só a informação 

estruturada,  mantida  em  computadores  e  redes,  como  a  não  estruturada.  Para  melhor 

entender o que são essas informações, Mintzberg aponta (Apud Davenport, 1998):

1. a informação estruturada tem um campo de ação limitado, e quase sempre 

fracassa  quando  deve  abranger  fatores  importantes  que  não  sejam 

econômicos ou quantitativos.

2. grande parte da informação estruturada é muito pouco específica para ter 

uma utilidade definida na elaboração de estratégias.

3. grande parte da informação estruturada chega tarde demais para ter uma 

utilização real na elaboração de estratégias.
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4. finalmente, uma quantidade impressionante de informação estruturada não 

é confiável. (Mintzberg apud. DAVENPORD, 1998, p.179)

Ainda referindo-se à informação não-estruturada, Davenport (1998) define-a como 

aquela que engloba de notícias e idéias a fofocas e rumores, passando pelo exemplo das 

melhores  práticas  –  fornece  o  contexto  e  a  riqueza  que  torna  mais  valiosos  os  dados 

concretos.

Em  qualquer  caso,  determinar  as  exigências  informacionais  é  muito  mais 

complexo  do  que  se  imagina.  É  preciso  compreender  e  entender  de  fato,  que  tipo  de 

informações  os  gerentes  realmente  precisam  e  o  administrar  o  tempo  de  resposta 

necessário.

2.9.2 - Obtenção de Informações

Depois  de  definidas  as  necessidades  de  informação,  é  hora  de  buscar  as 

informações  que  vão  ser  preferencialmente  encontradas  em  um  sistema  de  aquisição 

contínua. A obtenção de informações, diz respeito à exploração do ambiente informacional; 

a classificação; formatação e estruturação das informações. 

Uma exploração depende de uma combinação de abordagens: a automatizada e a 

humana. Supõe-se que a obtenção de informações não dependesse de pessoal especializado, 

que estivesse disponível a todos de forma bastante clara e pontual, mas infelizmente sabe-se 

que isso nem sempre é verdade. Na maioria das organizações, geralmente a obtenção é feita 

por: a) especialistas externos (publicações ou outras fontes formais); b) fontes confiáveis 

(indivíduos ou instituições de credibilidade); e boatos internos (onde a fonte é a própria 

organização).

Esta última categoria  é a mais  problemática e controversa para os tradicionais 

responsáveis pela seleção da informação, que geralmente a rejeitam. Ainda assim, os boatos 

podem ser uma fonte útil, em especial quando tornam a informação e/ou sua fonte, valiosa 

e significativa.
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O melhor ambiente de exploração é aquele no qual todos executam a coleta de 

dados e depois compartilham as informações obtidas. Seja qual o tipo e a forma que a 

informação  será  disponibilizada,  criar  um  ambiente  para  que  haja  sempre  o 

compartilhamento  e  difusão  das  informações  é  uma  prática  que  deve  ser  trabalhada  e 

difundida.

Classificar informações é uma atividade essencialmente humana e definida muito 

em função do tipo de organização e de suas necessidades. Davenport (1998, p.186) sugere 

algumas questões básicas necessárias a uma melhor classificação da informação:

• que comportamento individual deve ser otimizado por um determinado esquema de 

classificação e por um mecanismo de armazenagem?

• que  comportamento  individual  relativo  à  informação  será  otimizado  por  um 

esquema específico de classificação e de armazenamento?

• que  informação  deve  ser  classificada?  alguma  estrutura  a  conduziria  a  uma 

categoria natural?

• pode  a  organização  ‘emprestar’  um  esquema  preexistente  sem  prejudicar 

substancialmente os objetivos da administração informacional?

• como o esquema classificatório será mantido e atualizado?

Assim, a classificação da informação pode estar ligada a vários componentes do 

ambiente informacional, tais como: estratégia, política, comportamento, equipe de apoio e 

arquitetura.

A formatação e estruturação das informações podem determinar o maior ou menor 

aceitação  e  utilização  das  informações.  As  representações  por  gráficos,  visualmente 

atraentes, têm o poder não apenas de sua exibição, mas da sua interpretação e interesse.
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2.9.3 - Distribuição de Informações

A distribuição está ligada ao modo como a informação é formatada e ocorre pela 

ligação dos gerentes e funcionários e as informações de que necessitam. As informações 

nunca costumam estar em um único local;  espalham-se por toda a empresa em lugares 

muitas vezes óbvios ou não. Para distribuir a informação, o computador tem se tornado o 

meio mais conveniente e utilizado pelas empresas, pois pode tornar o formato mais correto 

e  uma vez  armazenado  os  dados,  podem se  movimentar  com rapidez,  segurança  e  em 

múltiplas  localizações.  No entanto,  os  melhores  sistemas  de  distribuição  costumam ser 

híbrido, pois consideram além dos computadores, as pessoas e os documentos. 

Davenport (1998) considera que outros componentes podem afetar a distribuição 

da  informação,  tais  como:  uma  arquitetura  informacional  eficiente;  certos  tipos  de 

estruturas políticas e o nível de investimento tecnológico.

Aos gerentes informacionais, cabe a escolha de qual estratégia será utilizada na 

distribuição  da  informação,  ou  seja,  determinar  que  tipo  de  informação  poderá  ser 

distribuído,  a  quem e  por  que  meios.  Por  outro  lado,  os  gerentes  devem estimular  os 

usuários  a  uma  atitude  ativa,  no  que  diz  respeito  à  procura  e  obtenção  da  informação 

correta.

Em  geral  os  organizações  costumam  distribuir  informação  não  apenas 

internamente, mas a investidores, clientes e membros de comunidades. Em encontros onde 

se  trocam informações,  é  necessário  ter  o  desprendimento  para  oferecer  informações  e 

poder recebê-las, pois em um ambiente aberto à troca de informações é que acontece o 

aprendizado organizacional.
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2.9.4 - Utilização de Informações

O uso é a etapa final de todo processo de gerenciamento informacional. De nada 

servirá  trabalhar  todas  as  etapas  anteriores  (diagnóstico  das  necessidades,  obtenção  e 

distribuição), se a informação não for utilizada. 

De  um  lado,  o  uso  da  informação  é  bastante  pessoal.  A  maneira  como  um 

funcionário procura, absorve e digere a informação antes da tomada de decisão ou como é 

utilizada  no  acompanhamento  e  na  elaboração  de  projetos  específicos.  No  entanto,  se 

orientada a processos, pode estar organizada e contribuir significativamente nas avaliações 

de desempenho e ajudar ao planejamento estratégico, a identificar os tipos de informações 

desejadas, e os usuários a formular suas necessidades.

O  uso  da  informação  pode  ser  medido,  estimulado  e  gerenciado.  Com  a 

informação eletrônica, por exemplo, é possível estimar e anotar os números de acessos a 

um banco de dados ou a um depósito de documentos. Aquilo que não costuma ser acessado 

pode  ser  eliminado  ou  modificado,  ou  o  material  mais  popular  pode  ser  analisado  e 

entendido. Também é possível saber quem e quando está acessando e qual material.

Davenport  (1998)  diz  que  as  reuniões  regulares  entre  gerentes  fornecem  o 

contexto  mais  comum para  o uso da informação.  Nesse ambiente,  onde usualmente  se 

utilizam  apenas  informações  financeiras,  devem  ser  compartilhados  outros  tipos  de 

informações  da  empresa,  tais  como  relatórios  sobre  saúde  e  segurança,  divisão  de 

mercados, programas de treinamento, relatório sobre uso de veículos, etc. O resultado do 

uso dessas diversas informações pode contribuir com o aumento da capacidade competitiva 

das empresas.

Para o autor citado acima, o uso da informação pode ser institucionalizado por 

intermédio da avaliação de desempenho, bem como de recompensas e punições pessoais. A 

exemplo de empresas, como a Asea Brown Boveri (ABB), os gerentes são avaliados não 

apenas pelos resultados de suas decisões, mas também pelas informações e pelos processos 

que utilizam para tomá-las.

Dependendo dos interesses, dos problemas e da maneira de estruturação de cada 

organização, outras questões poderão ser também incluídas no processo de Gerenciamento 
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Estratégico  da  Informação,  a  exemplo  do  abaixo  demonstrado,  onde  no  modelo  de 

Davenport (1998) foi acrescentado outros passos ou etapas a saber:

1. administração  de  exigências:  combinar  necessidades  de  informação  de 

usuários e canais de fornecedores, conhecer as exigências das pessoas que 

necessitam  da  informação  e  conquistar  a  confiança  de  fornecedores  e 

usuários.

2. plano de ativos informacionais: classificar a informação no momento de 

sua obtenção de acordo com sua confidencialidade, tempo pelo qual ela 

deve ser mantida e a maneira como ela deve ser protegida.

3. plano  de  sistemas  informacionais:  planejamento  do  armazenamento  e 

distribuição de dados, em meio eletrônico ou em papel.

4. aquisição: obter a informação.

5. análise:  analisar  o  conteúdo  com  vistas  a  estabelecer  os  níveis 

confiabilidade, segurança e qualidade. 

6. disseminação: distribuir a informação aos que necessitam dela.

7. feedback: perguntar aos receptores se a informação foi adequada, recebida 

e  distribuída  de  maneira  correta  e  se  foi  dado  treinamento  suficiente 

quanto ao uso  dela. Davenport (1998, p.175):

Em qualquer processo de gerenciamento da informação têm que se definir,  de 

algum modo,  as  exigências  informacionais  existentes  na  empresa,  que  sem dúvida  é  o 

desafio mais importante com que defrontam os gerentes da informação.

Segundo Davenport  (1998),  na  última  década,  centenas  de  empresas  tentaram 

melhorar  os seus processos usando abordagens de qualidade total  e de aperfeiçoamento 

contínuo,  até  de  reengenharia.  No  entanto,  métodos  voltados  à  informação  e  ao 

conhecimento  raramente  entraram  no  foco  dos  programas  de  aperfeiçoamento  desses 

processos. Isso se confirma, primeiramente, porque a maioria dos gerentes não está ciente 

da  importância  dessas  atividades  e  segundo,  porque  é  difícil  operacionalizar,  pois  seus 

praticantes são trabalhadores autônomos e independentes.
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Davenport  (1998)  apresenta  os  resultados  de  sua  pesquisa  acerca  do 

aperfeiçoamento dos processos de trabalho em informação e conhecimento:

• abordagens  de  reengenharia  de  cima  para  baixo  não  funcionam  em  ambientes 

profissionais de informação e conhecimento. não envolvem participação suficiente 

dos funcionários e buscam melhorias radicais, não mensuráveis, em processos de 

difícil quantificação.

• a  velha  abordagem  do  trabalho  de  informação  e  conhecimento,  que  pode  ser 

resumida como “contrate gente inteligente e deixe-a agir sozinha”, também não é 

apropriada para estimular melhorias em coordenação e produtividade.

• uma  abordagem participativa  que  enfatize  resultados,  e  não  passos  de  trabalho 

detalhados  –  juntamente  com  fatores  externos,  como  espaço  físico  comum  e 

trabalho em equipes – é a que oferece melhores resultados. (DAVENPORT, 1998, 

p.198).

A melhoria  do uso e gerenciamento da informação,  conclui Davenport  (1998), 

pode  ser  obtida  mediante  a  busca  do  aperfeiçoamento  constante  da  arquitetura  da 

informação, dos papéis desempenhados pelas pessoas e o uso de fatores múltiplos, inter-

relacionados.

2.9.5 - Ambiente Interno e Externo da Organização

No modelo estudado e proposto como análise do gerenciamento das informações, 

Davenport (1998) considera o ambiente interno da empresa e seu ambiente informacional 

uma  via  de  mão  dupla,  pois  um  influencia  diretamente  o  outro.  Porém,  uma  grande 

dificuldade normalmente encontrada é a adaptação das mudanças e políticas que ocorrem 

nestes ambientes. As questões administrativas podem afetar de maneira crucial o sucesso 
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das iniciativas de gerenciamento da informação. Assim, a estratégia administrativa ou a 

estratégia  dos  negócios,  que  é  a  direção  determinada  pela  organização  com respeito  a 

mercados, produtos ou serviços, conduz a estratégia informacional, e ambas devem estar 

intimamente  ligadas.  Ocorre,  no  entanto,  que  os  objetivos  estratégicos  são  usualmente 

colocados de forma genérica e pouco se fala dos meios de sua implantação e do uso das 

informações,  não  apenas  no  momento  de  sua  formulação  como  também  no 

acompanhamento dos resultados.

No ambiente organizacional estão incluídos, portanto, a estratégia da empresa, os 

processos, a organização e a cultura, a orientação dos recursos humanos, os investimentos 

tecnológicos, os fatores físicos que afetam a informação, como a localização e o projeto de 

unidades de negócios e os departamentos.

Quanto ao ambiente externo, as organizações são afetadas por inúmeros fatores, 

muitos dos quais incontroláveis pela mesma, razão pela qual as empresas devem sempre 

estar atenta às mudanças que ocorrem nesse ambiente. Os Mercados de Negócios criam as 

condições gerais de negócios, influenciado a capacidade de obtenção e gerenciamento da 

informação  e  também  influenciando  clientes,  fornecedores,  sócios,  reguladores, 

concorrência, dentre outros.

Segundo Davenport (1998), existem pelo menos três tipos de respostas básicas a 

partir das quais a empresa pode reagir ao ambiente externo:

• adaptar-se ao mundo exterior;

• investigar esse mundo em busca de informações a que deve responder;

• moldar  as condições exteriores,  por meio de serviços e produtos da informação, 

visando sua própria vantagem competitiva.

A atenção ao ambiente externo é fundamental para a condução dos negócios de 

qualquer  organização,  especialmente  para  os  avanços  tecnológicos,  nas  constantes 

mudanças nos mercados de informação e nas oportunidades do mercado.
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CAPITULO 3: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

3.1 – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Um  sistema  de  informação  tem  um  papel  de  suporte  à  administração;  está 

relacionado com todas as atividades da organização. Os sistemas de informações podem ser 

utilizados para criar produtos e serviços exclusivos e ser facilmente distinguidos daqueles 

dos  concorrentes,  como  fazem  as  empresas  que  optaram  por  estratégias  de  negócios 

baseadas na diferenciação. Para Laudon e Laudon (2004), um sistema de informação pode 

proporcionar às empresas uma vantagem competitiva por produzir, por exemplo, dados que 

permitem inovar técnicas  de venda e de marketing.  Esses sistemas tratam a informação 

como uma mina de recursos que a organização utiliza  para aumentar  sua lucratividade, 

penetração no mercado e respostas mais precisas às solicitações do seu ambiente.

Conhecer os sistemas de informação é indispensável aos administradores, pois as 

organizações, cada vez mais, precisam deles para sobreviver e prosperar. Um sistema de 

informação  com  capacidade  de  integração  sistêmica  na  organização  poderá  ter  grande 

utilidade, especialmente quando a informação disponibilizada venha a estar ligada, como 

vimos, às questões estratégicas e aos processos decisórios. Tais sistemas devem oferecer 

informações oportunas e confiáveis na quantidade certa e no lugar certo.

Dentro de um sistema de informação, três atividades produzem as informações 

que as organizações necessitam, ou seja, a entrada ou coleta de dados brutos de dentro da 

empresa ou do ambiente externo; o processamento que converge esses dados em uma forma 

mais  significativa;  e  a  saída  que  transfere  as  informações  processadas  às  pessoas  ou 

atividades para serem utilizadas. Dentro de uma visão sistêmica, Laudon e Laudon (2004), 

apresentam  na  Figura  14.1  o  seguinte  quadro  referente  às  funções  de  um  sistema  de 

informação:
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Figura 14.1 –  Função de um Sistema de Informação
Fonte: Adaptado de Laudon e Laudon, (2004, p.8).

Dentro de uma perspectiva empresarial, o sistema de informação vem integrar a 

organização  e  se  apresenta  como  uma  solução  aos  desafios  e  problemas  do  ambiente 

interno e externo. Assim, cabe ao administrador utilizar toda a estrutura de seu Sistema de 

Informação, ou seja, a própria organização, a administração e a tecnologia da informação, 

não  apenas  para  administrar  o  que  já  existe,  mas  reinventar  e  criar  novos  produtos  e 

serviços, apoiar  as necessidades de informação,  bem como auxiliar  no desempenho das 

atividades operacionais. 

Para  Laudon  e  Laudon  (2004),  os  sistemas  de  informação  são  sistemas 

sociotécnicos,  pois  possuem  além  dos  elementos  técnicos,  compostos  por  máquinas  e 

tecnologias, também são necessários investimentos sociais, organizacionais e intelectuais.

O sistema de informação não só ajuda no apoio das atividades operacionais da 

empresa,  como  na  tomada  de  decisão  na  organização.  Albertini  e  Albertini  (2005) 

apresentam a definição  de Prates  (1994),  corroborando com Davenport  (1998),  sobre o 
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Sistema  de  Informação,  como  uma  combinação  estruturada  de  informação,  recursos 

humanos, TI e práticas de trabalho. A figura 16.1 ilustra essa combinação que se dispõe de 

forma  organizada,  para  permitir  o  melhor  atendimento  dos  objetivos  da  organização. 

Considera as práticas de trabalho como os métodos utilizados pelos recursos humanos para 

desempenhar  suas  tarefas.  A  informação  pode  consistir  em  dados  formatados,  textos, 

imagem e som, e a TI em hardware e software que executam as tarefas de processamento 

de dados,  tais  como capturar,  transmitir,  estocar,  recuperar,  manipular  ou exibir  dados. 

Apresentada  na  Figura  15.1  o  seguinte  quadro  referente  às  Representação  Gráfica  dos 

Elementos de um ‘SI’:

Figura 15.1 – Representação gráfica dos elementos de um “SI”
Fonte: Adaptado de Albertini e Albertini, (2005, p. 51).
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Sistemas  estratégicos  de  informação  alteram  metas,  operações,  produtos  ou 

relacionamentos com o ambiente das organizações, para ajudá-las a conquistar vantagem 

sobre os concorrentes. Sentindo uma mudança na forma de estabelecer estratégias, Laudon 

e Laudon (2004) comentam:

“Os modelos tradicionais de estratégias estão sendo modificados para se adaptar 

ao impacto das empresas digitais e dos novos fluxos de informação. Antes da emergência 

da empresa digital, a estratégia empresarial enfatizava a concorrência frontal contra umas 

outras empresas do mesmo marketplace. Hoje, são enfatizadas a exploração, a identificação 

e a ocupação de novos nichos de mercados antes dos concorrentes, o melhor entendimento 

da cadeia de valor para o cliente e um aprendizado mais rápido e profundo do que o dos 

concorrentes.” (LAUDON e LAUDON, 2004, p.90).

As empresas têm evoluído bastante em relação aos sistemas tradicionais. Hoje é 

possível manter ligações digitais com a cadeia de valor dos vendedores e fornecedores à 

cadeia de valor da empresa. Essas ligações podem permitir um sistema de resposta eficiente 

aos clientes, mantendo um relacionamento que permite a melhoria da prestação de serviços 

e a redução dos custos de estoques. 

Os  sistemas  de  informação  podem  trazer  grandes  benefícios  à  organização  e 

podem muito contribuir  para a tomada de decisões gerenciais.  Laudon e Laudon (2004) 

enumeram os fatores centrais da organização que devem ser considerados no planejamento 

de um novo sistema:

• o ambiente em que a organização deve funcionar.

• a estrutura da organização: hierarquia, especialização, procedimentos operacionais 

padrão.

• a cultura e as políticas da organização.

• o tipo da organização e seu estilo de liderança.

• os principais grupos de interesse afetados pelo sistema e as atitudes dos 

trabalhadores que a utilizarão.

• os tipos de tarefas, decisões e processos que o sistema de informação deverá apoiar.
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Como  há  diferentes  interesses,  especialidades  e  níveis  em  uma  organização, 

existem  diferentes  tipos  de  sistemas.  Nenhum  sistema  sozinho  pode  fornecer  as 

informações  de que uma empresa  necessita.  Dividindo a organização em quatro níveis, 

Laudon  e  Laudon  (2004)  apresentam  também  quatro  tipos  principais  de  sistema  de 

informação  que  atendem  aos  diferentes  níveis  organizacionais:  sistemas  do  nível 

operacional,  do nível  do conhecimento,  do nível  gerencial  e do nível  estratégico,  como 

mostra a Figura 16.1, a seguir:

Figura 16.1 – Tipos de Sistemas de Informação
Fonte: Adaptado de Laudon e Laudon (2004, p.40).

Segundo Laudon e Laudon (2004), os sistemas do nível operacional dão suporte 

aos  gerentes  operacionais,  acompanhando  atividades  e  transações  elementares  da 

organização, como vendas, contas a receber e a pagar, folha de pagamento, treinamento e 

desenvolvimento, concessão de crédito e fluxo de matérias-primas ou estoque. O principal 
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propósito  é  responder  a  perguntas  de  rotina  e  acompanhar  o  fluxo  de  transações  na 

organização. 

Quanto aos sistemas do nível do conhecimento, eles dão suporte aos trabalhadores 

do conhecimento e de dados. O objetivo é auxiliar a empresa comercial a integrar novas 

tecnologias  ao  negócio  e  ajudar  a  organização  a  controlar  o  fluxo  de  documentos. 

Aplicações desses sistemas ocorrem especialmente sob forma de estações de trabalho e 

sistemas de automação de escritórios. 

Sistemas  do  nível  gerencial  atendem  às  atividades  de  monitoração,  controle, 

tomada  de  decisões  e  procedimentos  administrativos  de  gerentes  médios.  Têm  a 

característica de produzir relatórios periódicos sobre as operações, em vez de informações 

instantâneas. São exemplos: Gerenciamento de vendas, Controle de estoques, Análise de 

custo, Controles logísticos.

Sistemas  do  nível  estratégico  ajudam  a  gerência  sênior  a  atacar  e  enfrentar 

questões estratégicas e tendências de longo prazo tanto na empresa quanto no ambiente 

externo. Sua principal preocupação é compatibilizar as mudanças no ambiente externo com 

a capacidade da organização, também atendem às principais funções empresariais, como 

vendas e marketing, finanças, contabilidade, logística e recursos humanos. Estão inseridos 

nesse sistema, por exemplo, a Previsão qüinqüenal de orçamento, Planejamento de lucros, 

Planejamento de pessoal, Plano operacional.

Cada organização tem uma série de sistemas de informação que resultam na sua 

interação com a tecnologia da informação. A aplicação da TI pode atingir a cada uma das 

áreas da empresa, fornecendo informações e auxiliando no desempenho dos gerentes, que 

deve sempre buscar usar a TI na busca de maior vantagem competitiva. Abaixo enumera-se 

separadamente algumas das utilizações da TI em cada uma das funções da organização:

3.1.1 Finanças e Contabilidade

Sistemas de Informação promovem melhor gerenciamento de ativos e fluxos de 

caixa da empresa, diminuem os custos operacionais e fortalece o gerenciamento financeiro. 

A função de contabilidade pode monitorar os fluxos de transações e acompanhar custos e 
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receitas com menor retrabalho, precisão e agilidade, já que as transações podem ser feitas 

em tempo real.

3.1.2 - Recursos Humanos

Os  ambientes  organizacionais  são  compostos  por  pessoas,  portanto,  uma 

abordagem geral  para os  Recursos  Humanos  também pode determinar  se  as  iniciativas 

informacionais serão bem sucedidas. Os Sistemas de Informação devem ser montados no 

sentido de dar suporte à tomada de decisão, tanto individual, quanto à tomada de decisões 

em grupo.

3.1.3 - Logística

Muitas  mudanças  têm ocorrido  em toda  cadeia  de  suprimentos  em função  do 

aumento nos investimentos em TI e no uso da informação. A maneira como se relaciona 

com os clientes, os controles dos pedidos de reposição de estoque, no processo de compra, 

enfim em todas as etapas do processo logístico. Um sistema de informação logística pode 

ser considerado um subitem do sistema total  de informação da empresa e também está 

relacionado aos problemas específicos da área, como a execução de suas atribuições e na 

tomada de decisão logística.

Segundo Ballou (1993), sistema de informações logísticas é a estrutura composta 

por pessoas, equipamentos, métodos e controles dirigidos para problemas específicos de 

fluxo de materiais. Para o citado autor, as necessidades logísticas podem ser separadas em 

quatro níveis, como mostra  a Figura 17.1, a seguir.  A natureza da atividade indica não 

apenas o nível organizacional como também a sua abrangência.
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Figura 17.1 – Hierarquia de utilização do Sistema de Informação logística
Fonte: Adaptado de Ballou (1993, p.281).

O  nível  mais  baixo  da  pirâmide  refere-se  às  transações  e  às  consultas  sobre 

andamento  dos  pedidos,  verificação  de  estoques,  cotações  de  frete,  dentre  outros.  As 

interações são normalmente em grande freqüência onde a velocidade da informação é muito 

importante.  Nesse  nível  os  usuários  são  o  pessoal  operacional,  como  funcionários 

administrativos.

No segundo nível, de baixo para cima, estão os supervisores de primeira linha, que 

controlam a utilização de espaço físico, estoques, produtividade do pessoal da logística. Há 

necessidade  de  informação  geralmente  em  forma  de  relatórios  sobre  andamento  e 

planejamento, que são gerados e utilizados diariamente.

No terceiro nível, estão os controles táticos, que envolvem a média gerência nos 

assuntos pertinentes à reposição de estoques, inventário, arranjo físico, seleção de modais e 

transportadoras.

Finalmente, o planejamento estratégico (de prazo mais longo), envolve a definição 

de políticas,  metas  e objetivos  e todos os recursos necessários ao desenvolvimento dos 
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trabalhos logísticos. A velocidade do fluxo de informação é boa, mas o nível de exigência e 

complexidade também aumenta. 

A hierarquia de um sistema de informação como apresentado, normalmente pode 

ser  encontrado  em empresas  de  porte  médio  e  grande,  pois  em pequenas  empresas  as 

mesmas tarefas gerenciais precisam ser executadas, mas por menos pessoas, onde o sistema 

de informação é basicamente manual e mais prático.

O  sistema  de  informações  logísticas,  como  qualquer  outro  sistema,  reflete  as 

características  de  entrada,  processamento  da  base  de  dados  e  o  elemento  de  saída  de 

informações.  Na  entrada  estão  os  dados  de  clientes,  dados  gerenciais,  registros  e 

informações  publicadas,  cuja  base  deve  ser  sempre  revista  e  questionados  quanto  à 

eliminação de dados considerados desnecessários ao sistema ou a manutenção de dados 

importantes. No processamento podem ser encontradas as ordens de compra, manifestos e 

notas de cobrança de frete e controle do fluxo de material. Na saída estão, por exemplo, os 

relatórios  ou  resumos  gerenciais  com estatística  de  custos  e  desempenho,  posição  dos 

estoques, andamento dos pedidos e notas fiscais.

Todos os  envolvidos  no  processo de  logística,  desde a  alta  administração  até  o 

pessoal  operacional,  utilizam  o  sistema  de  informação  logístico.  A  complexidade  do 

sistema  depende  da  administração  conhecer  suas  necessidades  dos  diversos  tipos  de 

informação para a tomada de decisão, do formato da informação e da rapidez com que ela 

deve estar  disponível.  O importante  é valorizar  a  grande necessidade  de se  manter  um 

sistema de informações confiável, que permita o correto acompanhamento e gerenciamento 

das  atividades  de  logística,  e  que  venha  a  representar  um  elemento  de  aumento  de 

produtividade, eficiência e competitividade da empresa. 

3.2 - PROCESSO DECISÓRIO E TOMADA DE DECISÃO

Os Sistemas de Informação são bastante utilizados como suporte aos gerentes, na 

comunicação e distribuição de informações, bem como a todo o processo de tomada de 

decisão. 
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Modelos individuais de tomada de decisão pressupõem que os seres humanos são, 

de  certo  modo,  racionais.  Segundo Laudon (2004),  o  indivíduo identifica  um objetivo, 

ordena todas as ações possíveis que possam ajudar a atingir o objetivo e escolhe a que mais 

contribui.  Os  críticos  desse  modelo  dizem  que,  na  realidade,  as  pessoas  não  podem 

especificar  todas  as  alternativas  e  que  a  maioria  delas  não  é  capaz  de  ordenar  essas 

alternativas e suas conseqüências. 

Tversky e Kahneman (2004) mostram que as pessoas têm vieses inerentes que 

podem distorcer a tomada de decisão. Segundo eles, as pessoas podem ser manipuladas e 

levadas a escolher alternativas que rejeitam ou trocam os parâmetros de referência,  que 

utilizam  para  interpretar  informações  e  fazer  escolhas.  McKenney  e  Keen  (2004), 

descrevem os tomadores de decisões intuitivos, que atacam o problema utilizando métodos 

múltiplos, empregando um processo de tentativa e erro para encontrarem a solução. 

Para  Laudon  (2004),  os  estágios  de  tomada  de  decisão  não  seguem 

necessariamente um caminho linear, pois podem surgir inúmeras opções, mas talvez não se 

esteja  bem  certo  de  qual  alternativa  específica  atende  às  exigências  do  problema  em 

questão.  Assim,  apresenta-se  o  esquema  abaixo  representado  na  Figura  18.1,  onde 

descreve-se cada estágio do processo até completar a implementação da decisão: 

Figura 18.1 – Processo de tomada de decisão
Fonte: Adaptado de Laudon e Laudon, (2004, p.89).
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O modelo acima se apresenta de forma bastante racional e não considera os aspectos 

intuitivos. Choo (1998) acrescenta que o processo formal de tomada de decisão em uma 

organização é estruturado por procedimentos e regras que especificam papéis, métodos e 

normas. Segundo as recomendações propostas por Choo (1998): 

• é importante lembrar que organizações são redes de decisões, tomadores de decisão 

e tomada de decisão; 

• decisões resultam no comprometimento com determinados cursos de ação; 

• as  decisões  facilitam  a  ação  pela  definição  e  elaboração  de  propósitos  e  pela 

alocação dos recursos necessários e;

• uma decisão completamente racional iria requerer informações além da capacidade 

de  coleta  da  empresa  e  também  um  processamento  de  informações  além  da 

capacidade de execução de seres humanos.

Maximiano (2004), afirma que, de acordo com Simon, tomar decisão é “o processo 

de análise e escolha entre as alternativas disponíveis de cursos de ação que a pessoa deve 

seguir”.  Administrar  é sinônimo de tomar decisões.  Para ele,  essencialmente,  toda ação 

gerencial  tem natureza  decisória,  as  decisões  gerenciais  têm base  na  teoria  econômica 

tradicional, que pressupõe a maximização dos ganhos por meio da racionalidade. Ou seja, 

os gerentes (e as pessoas, de forma geral)  procuram agir segundo o modelo do homem 

econômico, que consegue lidar com toda a complexidade do mundo e reduzi-la a variáveis 

controladas.  Para Simon,  o homem econômico seleciona o melhor  curso de ação,  entre 

todas as possibilidades, de modo a aproveitar todas as vantagens. 

Em lugar do homem econômico, Simon (apud. Maximiano, 2004), propõe o modelo 

do homem administrativo, que procura tomar decisões satisfatórias (em lugar de decisões 

maximizadas), pois são as que atendem a requisitos mínimos desejados. Os administradores 

guiam-se pela regra de que qualquer decisão serve, desde que pareça resolver o problema.

Para Maximiano (2004), Simon distingue dois tipos de decisões: programadas e não 

programadas.  As  decisões  programadas  são  repetitivas  e  tomadas  automaticamente. 

Hábitos, operações padronizadas são formas de tomar decisões programadas. As decisões 

não programadas não dispõem de soluções automáticas. Para lidar com elas, Simon indica 
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que os gerentes devem desenvolver sua capacidade de julgamento, intuição e criatividade. 

Essas habilidades permitem lidar com a complexidade de modo mais eficiente do que a 

tendência à simplificação excessiva que caracteriza as decisões satisfatórias.

Ao concluir este capítulo, espera-se que a pesquisa tenha a abrangência esperada, e 

que esteja sintonizada e interligada com os conceitos e marcos teóricos apresentados em 

relação aos objetivos e componentes práticos inicialmente propostos ao presente estudo de 

caso.
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CAPITULO 4: METODOLOGIA 

4.1 – METODOLOGIA APLICADA 

A  metodologia  adotada,  ou  seja,  a  descrição,  por  extenso,  do  conjunto  das 

atividades e instrumentos desenvolvidos para a aquisição dos dados, está diretamente ligada 

às questões propostas pela pesquisa.

Vergara (2004) propõe dois critérios básicos de pesquisa: (a) quanto aos fins – 

exploratória, descritiva, explicativa, metodológica, aplicada e intervencionista; (b) quanto 

aos  meios  –  pesquisa  de  campo,  pesquisa  de  laboratório,  documental,  bibliográfica, 

experimental, ex post facto, participante, pesquisa-ação e estudo de caso.

Quanto  aos  meios,  para  atingir  os  objetivos,  será  utilizada  em  um  primeiro 

momento uma pesquisa bibliográfica e documental,  já que serão analisados e utilizados 

documentos  físicos e eletrônicos existentes na empresa Provence,  onde será realizado o 

Estudo de Caso.

De acordo com Yin (2005), o Estudo de Caso é uma forma de se fazer pesquisa 

empírica que investiga fenômenos contemporâneos dentro de seu contexto de vida real, em 

situações  em  que  as  fronteiras  entre  o  fenômeno  e  o  contexto  não  estão  claramente 

estabelecidas,  onde  se  utiliza  múltipla  fonte  de  evidência.  Para  Yin  (2005,  p.33),  a 

investigação de um estudo de caso:

• enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais variáveis de 

interesse do que pontos de dados, e, como resultado,

• baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados precisando convergir em um 

formato de triângulo, e, como outro resultado,

• beneficia-se  do desenvolvimento  prévio de proposições  teóricas  para conduzir  a 

coleta e análise de dados. (YIN, 2005, p.33).

Segundo Yin (2005), um Estudo de Caso pode ser explanatório e consiste em: 
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a) uma tradução precisa dos fatos do caso; 

b) a consideração de explicações alternativas desses fatos; e 

c) uma conclusão baseada naquela explicação que parece ser a mais congruente 

com os fatos. Yin (2005) sugere que, como estratégia de pesquisa, utiliza-se o 

estudo de caso em muitas situações, nas quais se incluem pesquisas em política, 

pesquisa  em  administração  pública,  sociologia,  estudos  organizacionais  e 

gerenciais,  pesquisa  de  planejamento  regional  e  municipal,  supervisão  de 

dissertações e teses nas ciências sociais, dentre outros. A estratégia da presente 

pesquisa partirá para um estudo de caso aplicado a estudos organizacionais e 

gerenciais. Ainda segundo Yin (2005), o poder diferenciador do estudo de caso 

revela-se pela sua capacidade de lidar com uma ampla variedade de evidências 

– documentos, arquivos, entrevistas e observações.

A localização da pesquisa é importante, uma vez que será feita pesquisa de campo 

sobre o objeto em tela, no caso a empresa Provence, situada em Uberlândia, no estado de 

Minas  Gerais,  cuja  atividade  principal  é  a  produção,  comercialização  e  distribuição  de 

perfumes e fragrâncias em todo o Brasil.

Quanto à abordagem, a pesquisa será qualitativa, que, segundo Alves-Mazzotti e 

Gewandsznajder (1998), parte do pressuposto de que as pessoas agem em função de suas 

crenças, valores, percepções, sentimentos e interesses e que seu comportamento tem sempre 

um sentido, um significado que não se dá a conhecer de modo imediato, e que precisa ser 

desvelado. 

A  estratégia  da  pesquisa  será  uma  investigação  de  fenômenos  empíricos 

concretos, historicamente situados, sustentada em uma plataforma teórica, com o objetivo 

de reunir o maior número possível de informações, em função das questões e proposições 

orientadoras do estudo, por meio de técnicas de levantamento de dados, que supõe desde a 

observação participante até a análise de dados qualitativos.

Para  coleta  de  dados,  também  serão  utilizadas  entrevistas  semi-estruturadas, 

obedecendo às formalizações prévias das autorizações dos participantes respondentes, ou 

seja, diretora geral, e gerente para descobrir o que fazem, pensam ou sentem em relação ao 

negócio, bem como respostas às perguntas pertinentes ao caso proposto. 
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Para Triviños  (1987),  pode-se entender  por  entrevista  pessoal  semi-estruturada 

aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que 

interessam à pesquisa e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogações, frutos de 

novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas dos informantes. 

Será também utilizada como fonte de coleta de dados, a observação direta dos 

fatos e comportamento dos fenômenos como fonte de inspiração de idéias, interpretação e 

descoberta de respostas aos problemas investigados. Segundo Alvarenga Neto, et al. (2007) 

a observação direta através de visitas de campo gera ricas oportunidades para observações 

sobre comportamentos ou condições ambientais relevantes, incluindo-se aqui observações 

de reunião,  dos locais  de trabalho,  locais  de encontro,  fotografias  do local  de estudo e 

outras atividades semelhantes. Segundo Martins (2006), a observação direta deve também 

ser precedida por um levantamento de referencial teórico e resultados de outras pesquisas 

relacionadas ao estudo. O observador deve ter competência para observar e obter dados e 

informações  com  imparcialidade,  sem  contaminá-los  com  suas  próprias  opiniões  e 

interpretações. A observação direta será feita também como complemento de informações 

em relação  à  importância  da atividade/função na organização  através  de seus  símbolos 

exteriores,  tais  como  qualidade  e  quantidade  das  instalações,  dos  recursos  humanos, 

informacionais, financeiros e materiais. Pretende também utilizar-se a técnica de coleta e 

análise  dos  dados  da  observação  participante,  que  para  Roesch  (1999)  combina 

simultaneamente  a  análise  documental,  a  entrevista  de  respondentes  e  informantes,  a 

participação e a observação diretas. Estas fontes de coletas de dados escolhidas, ou seja, a 

documentação, registros em arquivos, entrevistas semi-estruturadas e a observação direta 

possuem pontos fortes e fracos, que Yin (2005, p.113), apresenta de forma comparativa, 

conforme  Tabela  1  a  seguir,  onde  se  pode  observar  que  nenhuma  fonte  possui  uma 

vantagem indiscutível sobre as outras, mas são na verdade complementares.
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Tabela 1. Fonte de evidencias Pontos Fortes e Pontos Fracos

Fonte de 
evidências Pontos Fortes Pontos Fracos

Documentação

estável  –  pode  ser  revisada 
inúmeras vezes;
discreta  -  não  foi  criada  como 
resultado do estudo de caso;
exata – contém nomes, referências e 
detalhes exatos de um evento;
ampla cobertura – muitos eventos e 
ambientes distintos.

capacidade  de  recuperação  –  pode 
ser baixa;
.seletividade  tendenciosa,  se  a 
coleta não estiver completa;
relato  de  visões  tendenciosas  – 
reflete  as  idéias  pré-concebidas 
(desconhecidas) do autor;
acesso -  pode ser  negado.

Registros  em 
arquivos

(os  mesmos  mencionados  para 
documentação);
precisos e quantitativos.

(os  mesmos  mencionados  para 
documentação);
acessibilidade  aos  locais  graças  a 
razões particulares.

Entrevistas 
semi-
estruturadas

direcionadas – enfocam diretamente 
o tópico do estudo de caso;
perceptivas  – fornecem inferências 
causais percebidas.

visão tendenciosa devido a questões 
mal-elaboradas;
respostas tendenciosas;
ocorrem  imprecisões  devido  à 
memória fraca do entrevistado;
reflexibilidade: o entrevistado dá ao 
entrevistador o que ele quer ouvir.

Observações 
diretas

realidade: tratam de acontecimentos 
em tempo real;
contextuais – tratam do contexto do 
evento.

consomem muito tempo;
seletividade  –  salvo  ampla 
cobertura;
reflexibilidade  –  o  acontecimento 
pode  acontecer  de  forma 
diferenciada  porque  está  sendo 
observado;
custo  –  horas  necessárias  pelos 
observadores humanos.

Fonte: Adaptado de Yin (2005, p.113)

Conforme já anteriormente discutido, quanto aos fins, a pesquisa será descritiva e 

explicativa.  Segundo  Vergara  (2004)  a  pesquisa  descritiva  expõe  características  de 

determinada população ou de determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações 
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entre variáveis e definir sua natureza. Ainda segundo Vergara (2004) a pesquisa explicativa 

tem  como  principal  objetivo  tornar  algo  inteligível  e  justificar-lhe  os  motivos.  Visa 

esclarecer quais  fatores contribuem de alguma forma,  para a ocorrência  de determinado 

fenômeno.

A análise  e interpretação  dos dados serão feitas  mediante  análise  de conteúdo 

após,  ou  em  conjunto,  com  as  coletas  de  dados,  oriundos  da  pesquisa  documental, 

observação participante e realização de entrevistas. Alvarenga Neto et al. (2007) propõem a 

criação de um referencial teórico para sustentação na análise dos dados e a formação de 

categorias  de  análise  que  são  usadas  com  a  pesquisa  qualitativa,  já  que  a  pesquisa 

quantitativa lida com variáveis. Segundo os citados autores, a palavra categoria refere-se, 

de maneira geral, a um conceito que abrange elementos com características comuns ou que 

se relacionam entre si e são empregadas para estabelecer classificações. A intenção, ao se 

estabelecer categorias, é a de agrupar elementos, idéias e expressões em torno de conceitos 

capazes de sintetizar a análise meticulosa dos estudos de caso selecionados. Assim, optou-

se pela criação de seis categorias de análise para que não se perdesse de vista os objetivos 

propostos, conforme apresentadas abaixo:

• organização – ambiente externo/interno - características – (missão, visão, valores, 

estratégias, faturamento, número de funcionários, portfólio de produtos e serviços, 

ambiente informacional, dentre outros);

• determinação  de  exigências  –  diagnóstico  de  necessidades  de  informação  de 

usuários;

• obtenção e coleta de informações;

• disseminação das informações;

• uso das informações;

• resultados.

Para o propósito de análise de dados da pesquisa, optou-se pela proposta de Miles 

e Huberman (1984, apud Alvarenga Neto et al., 2007) que sugerem que a análise qualitativa 

deve consistir de três fluxos concomitantes de atividades, a saber: 

(i) redução de dados; 
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(ii) display, exposição ou exibição de dados – mostruário, exibidor;

(ii) verificação/conclusões  com base  em inferência  a  partir  de  evidências  ou 

premissas. 

Miles e Huberman (1984) elucidam os três fluxos concomitantes de atividades, 

também apresentados na Figura 19.1 a seguir:

Figura 19.1 – Componentes de análise de dados – Modelo interativo
Fonte: Adaptado de Miles e Huberman, (1984, p.23), apud Alvarenga Neto et. al. , (2007).

4.2 - COLETA DE DADOS

A coleta de dados é uma das etapas mais importantes e complexas em um estudo 

de caso, não somente pelas dificuldades de estabelecer procedimentos padronizados, mas 

pelo grande conhecimento requerido do caso e das questões relacionadas a ele.

Por  se  tratar  de  um estudo  de  caso  único,  as  unidades  de  coleta  de  dados  e 

observação  direta  foram basicamente  a  matriz  da  empresa  Provence.  Foram realizadas 
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entrevistas semi-estruturadas: com a Diretora Comercial e com o Gerente Comercial. As 

perguntas trataram de questões relativas à organização e seu ambiente informacional, e do 

que  diz  respeito  à  gestão  estratégica  das  informações  na  empresa.  Com um roteiro  de 

entrevistas previamente definido, “Anexo A”, foram feitas duas entrevistas, inicialmente 

como pré-testes, cuja média de duração foi de uma hora. 

 Depois de ajustadas às questões, foram realizadas mais duas entrevistas, agora 

com uma média de duração de 03 horas cada uma. 

Utilizando-se  da  técnica  de  observação  direta,  procurou-se  analisar  e  obter 

informações  relativas  ao  lay-out  físico  da  empresa  e  a  distribuição  de  móveis  e 

equipamentos,  dos  comportamentos,  sentimentos  e  atitudes  dos  colaboradores  quanto  à 

execução  de  suas  atribuições  diárias,  dos  processos  de  comunicação,  enfim,  de  toda  a 

composição do ambiente interno da empresa. Ainda, para o desenvolvimento do presente 

trabalho,  foram  analisados  documentos  em  arquivos  eletrônicos,  folders,  materiais 

institucionais,  documentos  impressos,  conforme relação  constante  do Anexo B, e  desse 

conjunto,  muitas  informações  foram selecionadas  e  trabalhadas,  enquanto  outras  foram 

desconsideradas, em função de sua relevância para os objetivos do trabalho. 
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CAPITULO 5: O MERCADO DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E DE 

COSMÉTICOS

No Brasil de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

seguindo  a  resolução  nº  79  anexo  1  sancionada  em  28  de  agosto  de  2000,  “define 

cosméticos, produtos de higiene e perfumes como preparações constituídas por substâncias 

naturais ou sintéticas de uso externo nas diversas partes do corpo humano, pele, sistema 

capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade 

oral, com o objetivo exclusivo e principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e 

ou corrigir odores corporais e ou protegê-los ou mantêlos em bom estado”.

Segundo  Garcia  e  Furtado  (2002)  a  indústria  de  cosméticos  é  normalmente 

classificada como um segmento da indústria química, em razão da utilização e sintetização 

de  ingredientes.  A  indústria  mundial  de  cosmético  engloba  os  setores  de  perfumaria, 

higiene pessoal e limpeza e estes segmentos respondem por cerca de 1/8 da produção da 

indústria química mundial segundo a Chemical Industry Association. 

A indústria de produtos de higiene pessoal, perfumes e cosméticos (HPPC) é um 

segmento da indústria química cuja atividade básica é a manipulação de fórmulas e pode 

ser dividida em três segmentos:

• Higiene pessoal: composto por sabonetes, produtos para higiene oral, desodorantes, 

absorventes higiênicos, produtos para barbear, fraldas descartáveis, talcos, produtos 

para higiene capilar etc.

• Cosméticos:  produtos  de  coloração  e  tratamento  de  cabelos,  fixadores  e 

modeladores, maquiagem, protetores solares, cremes e loções para pele, depilatórios 

etc.

• Perfumaria: perfumes e extratos, águas de colônias, produtos pós-barba etc. 

De  acordo  Capanema  e  Velascos  (2003)  o  setor  de  cosméticos  no  Brasil  é 

caracterizado  pela  presença  de  grandes  empresas  internacionais,  com  atuação  global, 

diversificadas  ou  especializadas  nos  segmentos  de  higiene  pessoal,  perfumaria  e 
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cosméticos, e pelas pequenas e médias empresas nacionais, em grande número, focadas na 

produção  de  cosméticos.  A  simplicidade  da  base  técnica  (manipulação  de  fórmulas 

relativamente simples) pode ser um fator que justifica a vasta quantidade de pequenas e 

médias empresas nacionais.

Conforme  os  dados  da  Associação  Brasileira  da  Indústria  de  Higiene  Pessoal, 

Perfumaria  e  Cosméticos  (ABIHPEC) entre  as  empresas  de maior  destaque  no cenário 

nacional  estão  as  grandes  empresas  internacionais,  como  Unilever,  Avon,  Procter  & 

Gamble, Johnson & Johnson e L´Oreal, que se estabeleceram no Brasil desde a década de 

70 e têm realizado constantes investimentos para aumento da capacidade de produção e 

incremento  das  ações  publicitárias  e  comerciais.  É  importante  destacar  também  a 

participação importante de empresas nacionais no setor como Natura e Boticário.

De acordo com os dados do Euromonitor de (2006) os Estados Unidos (EUA) têm 

o maior mercado de cosméticos. Como já citado, alguns mercados, por razões culturais, 

apresentam maior propensão ao consumo de cosméticos, como a França e o Japão. A China 

é considerada pelas empresas do setor o mercado mais promissor conforme apresentado na 

Tabela 2. a seguir.

Tabela 2. Mercado Mundial de Cosmético (2005)

Fonte: Adaptado de Euromonitor (2006)
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Os países desenvolvidos são os principais exportadores mundiais de cosméticos, 

com destaque  para  a  França,  que  em 2005  ultrapassou  a  casa  de  US$  10  bilhões  em 

exportações. De acordo com Garcia e Furtado (2002), os países desenvolvidos dominam o 

mercado mundial do setor de cosméticos. Essa conjuntura está associada principalmente à 

existência de marcas fortes e mundialmente consolidadas, além da capacidade nas áreas 

técnica  e  produtiva  exibidas  pelas  organizações  globais  que  atuam  nessa  indústria. 

Conforme  apresentado  na  Tabela  3.  a  seguir  onde  mostra  a  predominação  dos  países 

desenvolvidos como os principais exportadores mundiais de cosméticos.

Tabela 3. Principais países exportadores de cosméticos 

Fonte: Adaptado de Comtrade, SITC 553 Perfume/toilet/cosmetics, ordenado pelas 
exportações de 2005.

Segundo Francischini e Garcia (2004) a posição do Brasil no mercado mundial é 

bastante convergente com o padrão de inserção dos países em desenvolvimento no mercado 

internacional  da  indústria  de  cosméticos,  ocupando  a  28ª  posição  entre  os  maiores 

exportadores  e  a  30ª  entre  os  importadores.  De  acordo  com  os  autores  essa  baixa 

participação do Brasil no mercado internacional se da devido as dificuldade das empresas 

brasileiras em participar mais ativamente do comércio mundial desses produtos, já que elas 
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se deparam com grandes organizações internacionais que já atuam nos principais mercados 

mundiais.

Dentre as formas de distribuições de cosméticos no Brasil pode-se destacar três 

canais básicos de comercialização:

• Varejo tradicional, incluindo o atacado e as lojas de varejo (desde quiosques em 

shopping centers até lojas de departamentos em hipermercados); as empresas que 

mais se destacam na distribuição utilizando o varejo tradicional no Brasil são:

i. Procter & Gamble, organização americana que atua nos setores de produtos 

de higiene pessoal, limpeza e cosméticos. No segmento de cosméticos atua 

com  as  marcas  Max  Factor,  Olay  e  Covergirl  e  Clairol,  última  marca 

incorporada no grupo;

ii. Johnson & Johnson,  organização  americana  que  atua  nos  setores  higiene 

pessoal e limpeza. Marca de cosmético: Neutrogena;

iii. Colgate  –  Palmolive,  organização  americana  que  atua  nos  segmentos  de 

produtos para higiene bucal e pessoal.

• Venda direta,  evolução do conceito  de vendas domiciliares,  entre  os casos mais 

importantes dessa variante estão:

i. Mary Kay, também dos Estados Unidos, que teve receitas totais de US$ 1,3 

bilhão em 2001;

ii. Avon, organização americana, que obteve um faturamento de 2001 de US$ 

5,9 bilhões;

• Franquia, lojas especializadas e personalizadas:

i. É importante destacar que no ramo de franquias existe a participação de uma 

empresa nacional que é o caso de “O Boticário”.
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Nos últimos anos o Brasil tem se destacado e atraído cada vez mais a atenção das 

empresas  que  atuam  neste  setor,  em  função  do  já  citado  aumento  de  participação  no 

consumo mundial de produtos e pelo potencial de consumo de alguns produtos cosméticos, 

como os filtros solares. De acordo com a ABIHPEC, dentre os fatores que têm contribuído 

para este crescimento do consumo, destacam-se:

1. participação crescente da mulher brasileira no mercado de trabalho;

2. a  utilização  de  tecnologia  de  ponta  e  o  conseqüente  aumento  da 

produtividade, fazendo com que os aumentos tenham sido menores que os 

índices de preços da economia em geral;

3. lançamentos constantes de novos produtos, estimulando o consumo;

4. aumento da expectativa de vida e maior preocupação com a estética;

5. aumento significativo do consumo de produtos cosméticos masculinos.

Tabela 4. Aumento dos cuidados com a pele no mundo

2006 %
Crescimento Participação

Mundo 60.099,8 5,5 -
1 Japão 12.752,6 -3,6 21,2
2 Estados Unidos 7.780,5 3,2 12,9
3 China 4.205,8 16,2 7,0
4 França 4.198,7 5,4 7,0
5 Alemanha 3.021,8 3,7 5,0
6 Reino Unido 2.591,0 5,8 4,3
7 Coréia do Sul 2.425,2 6,4 4,0
8 Brasil 2.161,7 2,6 3,6
9 Itália 2.161,7 2,6 3,6
10 Taiwan 1.366,9 11,1 2,3

Total Top Ten 42.747,6 4,1 71,1

Fonte: Adaptado de Euromonitor (2006)

De acordo com o Euromonitor (2006) a participação masculina contribuiu para o 

crescimento  deste  segmento  de  mercado  nos  últimos  anos.  Esta  participação  masculina 

conforme  as  pesquisas  mostram,  apresenta  uma  tendência  deste  crescimento  aumentar 

ainda mais,  o que vai beneficiar  o mercado para os próximos anos. Conforme mostra a 

Tabela 5. a seguir:
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Tabela 5. Aumento dos cuidados masculinos com a pele

2006 %
Crescimento Participação

Mundo 21.653,2 6,0 -
1 Estados Unidos 4.724,8 4,0 21,8
2 Japão 1.517,9 -5,6 7,0
3 Brasil 1.508,8 21,6 7,0
4 Reino Unido 1.393,8 -0,5 6,4
5 França 1.128,8 0,7 5,2
6 Alemanha 1.034,0 0,8 4,8
7 Itália 828,1 0,2 3,8
8 Rússia 823,1 17,1 3,8
9 Espanha 692,1 7,3 3,2
10 Coréia do Sul 641,8 11,6 3,0

Total Top Ten 14.293,2 5,4 66,0

Fonte: Fonte: Adaptado de Euromonitor (2006)

5.1 - ESTUDO DA ORGANIZAÇÃO - HISTÓRICO DA PROVENCE beauty co..

Fundada em 1987, a Lima & Pergher Ind. Com. e Repres.  Ltda.  é uma empresa 

de  cunho familiar  de  origem Européia  e  sediada  originalmente  em Uberlândia  MG.  A 

organização  possui  como  filosofia  a  atualização  contínua  com  o  que  existe  de  mais 

moderno a nível mundial nos diversos segmentos em que atua.

A empresa  possui  diversas  divisões  de  atuação,  dentre  as  quais  se  destaca  a 

Divisão Agrícola, a de Domissanitarios, a Divisão Industrial e a de Cosmética. Possui duas 

unidades fabris, sendo uma exclusiva para cosméticos, e ambas totalizam mais de 50.000 

metros quadrados de área.

O corpo técnico  que  compõe  a  empresa  além de  ser  altamente  qualificado  e 

comprometido com a qualidade, mantém uma permanente sintonia com todos os avanços 

tecnológicos na área da cosmética, da química e áreas afins.

Possui filiais no Brasil atendendo efetivamente todo o Território Nacional, com 

destaque  para  a  unidade  de  negócios  em  MIAMI,  responsável  pela  exportação  de 

Cosméticos para o Caribe (América Central)  e  Estados Unidos.
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Em todas as divisões o grande destaque da empresa  é primar pela excelência  na 

qualidade de todos os seus produtos, e manter um permanente processo de aprimoramento, 

pesquisa e desenvolvimento.

5.1.2- MISSÃO 

Pesquisar, desenvolver e comercializar produtos cosméticos adequados ao clima 

tropical brasileiro, com segurança e eficácia. 

5.1.3- COMPROMISSO SOCIAL 

Uma empresa geradora de empregos contribuindo com o desenvolvimento social, 

respeitando o meio ambiente e a sociedade.

5.1.4. - SOBRE A PROVENCE beauty co.

A PROVENCE beauty co. é a mais recente novidade na indústria de cosméticos, 

inspirada  na  França  e  adaptada  às  características  e  clima  dos  brasileiros.  Uma  linha 

inspirada na magia da região francesa de Provence,  especialmente desenvolvida para os 

clientes. 

Provence é a região do prazer, romântica, cheia de glamour e requinte. Traduz 

tudo que existe  de bom na vida.  É simbolo  do bem estar,  onde todos os sentidos  são 

solicitados, as cores, os aromas, os sabores. E Côte d'Azur, conhecida como o paraíso da 

humanidade,  onde o sol mistura-se ao azul turquesa das águas do mediterrâneo, completa o 

cenário de Provence. 

Foi este lugar mágico que inspirou  a linha PROVENCE beauty co. Uma empresa 

franco-brasileira, que aliou a magia européia  às  mais avançadas pesquisas dermatológicas. 
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O resultado é uma  linha de produtos em sintonia com a alegria,  o charme e a beleza.

Tudo isso respeitando as características do clima brasileiro.

Com esta inspiração a PROVENCE beauty co.. desenvolveu  uma linha completa 

de tratamento: 

• Tratamento Facial; 

• Cuidados com o Corpo: Higiene Íntima; Cuidados com os pés, pernas e mãos; 

• Tratamento Capilar; 

• Tratamento Corporal; 

• Hidratação Facial e Corporal.

5.1.5 – A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Segundo Vasconcellos (1972) o sistema de comunicação é a rede por meio do 

qual fluem as informações que permitem o funcionamento da estrutura de forma integrada e 

eficaz. A estrutura organizacional da PROVENCE beauty co. está elaborada da forma que 

elaborada proporciona melhor  comunicação entre os departamentos que compõe o nível 

estratégico da organização. Esta elaboração de estrutura é muito importante no processo 

participativo de todos os funcionários da empresa, visando maior integração e motivação. 
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Figura 21.1 Estrutura Organizacional da PROVENCE beauty co..
Fonte: Adaptado de PROVENCE beauty co.. 

De acordo com Drucker (2000) o diálogo freqüente e a comunicação, ajuda a criar 

um  “espaço  cognitivo  comum”  para  os  funcionários,  facilitando  a  transferência  de 

conhecimento tácito. Como todos os membros da organização compartilham informações 

superpostas,  fica  mais  fácil  sentir  o  que  os  demais  estão  lutando  para  articular.  A 

redundância também dissemina conhecimento explícito novo através da organização, que 

pode vir a ser internalizado por funcionários. 

As empresas  inovadoras  promovem estruturas  flexíveis,  de geometria  variável, 

para  desenvolverem grupos  de  trabalho,  onde  todas  as  energias  são  concentradas  para 

alcançar objetivos compartilhados. A estrutura organizacional da PROVENCE beauty co. 

foi  bem  organizada  estrategicamente,  com  o  objetivo  de  proporcionar  a  organização 

alcançar os objetivos propostos, que é conquistar o espaço no mercado de cosmético [...] 

Quando  se  busca  presteza  na  execução  de  tarefas  simples  e  rotineiras,  uma  rede  de 
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comunicações  mais  estruturada,  impessoal  e  centralizada  parece  funcionar  melhor;  a 

comunicação  não-estruturada,  igualitária  e  descentralizada  é  mais  indicada  diante  da 

necessidade  de  se  obter  maior  criatividade  e  flexibilidade  para  tratar  com  problemas 

inéditos ou complexos. Em ambas as situações, as mensagens devem ser claras e diretas, 

posto que ajudam a estabelecer metas que todos compreendam e trabalhem para atingir. 

(ALVES, 2006).

5.1.6. – OS PRODUTOS PROVENCE beauty co.

A PROVENCE beauty co. preocupada com a beleza de seus clientes lançou no 

mercado produtos fabricados com o que a de mais avançado em inovações da industria 

cosmética,  produtos  com  tecnologia  avançada  perfeitos  para  proporcionar  o  melhor 

resultado em todos os tipos de pele e no cuidado capilar.

A PROVENCE beauty co.  possui  uma linha completa  de produtos específicos 

para cada tipo de pele, com soluções personalizadas e cuidados diários tanto para o dia 

quanto para a noite, proporcionando inúmeros benefícios no tratamento de cuidados com a 

pele.  A  seguir  seguem  as  Tabelas  com  os  principais  produtos  ancoras  em  vendas  da 

PROVENCE beauty co:
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Tabela 6. Produto ancora de vendas da PROVENCE beauty co.  (Linha Facial)

Produto                            Composição                     Benefícios
Creme 

Revitalizador 

Facial - Dia

DMAE; Ácido Alfa Lipóico; Lipossomas 

de Vitaminas A, C e E; PEG- 20 Stearate; 

Álcool  Ceto  Estearílico;  Óleo  de  Arroz, 

Propilenoglicol;  Ciclopentasiloxano; 

Crosspolímero  de  Dimeticone; 

Metilparabeno;  Propilparabeno; 

Fragrância; Água.

Tratamento  revitalizador  diurno 

com  COMPLEXO  DE 

VITAMINAS (A, C e E), DMAE 

e  Ácido  Alfa  Lipóico  que 

proporcionam melhorias  visíveis 

do tônus, suaviza imperfeições e 

melhora  a  elasticidade  da  pele 

mantendo a expressão natural da 

face  além  de  proporcionar 

firmeza e hidratação. O DMAE é 

um agente  tensor  e  firmador  da 

musculatura,  tratando  a  pele  de 

forma  intensiva,  prevenindo  e 

reduzindo as linhas de expressão 

(provocada  por  movimentos 

repetitivos).
Serum 

Revitalizador 

Facial

Hidroxietilcelulose;  Glycereth-7 

Triacetate;  PCA  Na;  Arginina;  Prolina; 

Alanina;  Glicina;  Propilenoglicol; 

Lipossomas  de  Vitaminas  A,  C  e  E; 

Lactobacillus Bulgaricus Ferment Filtrate; 

Metilparabeno;  Propilparabeno; 

Fragrância; Água.

O  Serum  Revitalizador  Facial 

auxilia  a  pele  a  reencontrar  a 

perfeição  de  sua  juventude. 

Hidrata  e  protege  a  pele  do 

estresse  ambiental.  Sua  textura 

fluida penetra instantaneamente e 

a beleza da pele e sua vitalidade 

são  prolongadas.  Fornece 

vitaminas  A,  C  e  E  para 

estimular  a  renovação  das 

células,  rejuvenescendo  e 

melhorando a textura da pele. 
Fonte: Adaptado do site da PROVENCE beauty co.
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Tabela 7. Produtos ancora de vendas da PROVENCE beauty co.  (Linha Capilar)

Produto Composição Benefícios

Shampoo 
Reestruturador

Lauril  Éter  Sulfato  de  Sódio;  Decil 
Poliglicosídeo;  Cocoamido  propil 
betaina; Cocamide DEA 90; Glicerina; 
Cloreto  Hidroxietil 
Cetearamidopropildimonio;  Álcool 
Berrênico;  Álcool  Cetearílico;  Álcool 
Isocetílico;  Quaternium-70; 
Propilenoglicol;  Amodimethicone; 
C12-14  Sec-Pareth-7;  C12-14  Sec 
Pareth-5;  Lauriminodipropiato  Fosfato 
de  Tocoferol  Dissódico; 
DimetilPABAmidopropil  Laurdimonio 
Toslilato;  Benzofenona-3;  Lauroil 
Lisina;  Glicina;  N  Acetil  Cisteína; 
Arginina;  HCl;  Diazolidinil  Urea; 
Iodopropil  Butilcarbamato;  Ácido 
Cítrico;  Cloreto  de  Sódio;  EDTA 
Dissódico;  Perolizante;  Fragrância, 
Água.

Formulado  com  um  bio-ativo 
positivo composto por um sistema 
de gel lamelar que devolve a massa 
perdida dos cabelos por processos 
oxidativos  como  tinturas, 
alisamentos, permanentes, radiação 
UV,  calor  do  secador,  chapinhas, 
stress  ambiental  e  tratamentos 
químicos  em  geral.  Protege  e 
restaura  a  fibra  capilar  desde  a 
cutícula até o córtex devolvendo o 
brilho, o balanço, a resistência e o 
condicionamento  natural  dos 
cabelos.

Condicionador 
Reestruturador

Cloreto  de  Cetil  Trimetil  Amônio, 
Ciclometicone,  Álcool  Ceto 
Estearílico,  Glicerina;  Cloreto 
Hidroxietil  Cetearamidopropildimonio; 
Álcool  Berrênico;  Álcool  Cetearílico; 
Álcool  Isocetílico;  Quaternium-70; 
Propilenoglicol;  Amodimethicone; 
C12-14  Sec-Pareth-7;  C12-14  Sec 
Pareth-5;  Lauriminodipropiato  Fosfato 
de  Tocoferol  Dissódico; 
DimetilPABAmidopropil  Laurdimonio 
Toslilato;  Benzofenona-3  ;  Lauroil 
Lisina;  Glicina;  N  Acetil  Cisteína; 
Arginina;  HCl;  Propilenoglicol,  Ácido 
Cítrico,  EDTA  Dissódico,  Óleo 
Mineral,  Diazolidinil  Urea, 
Iodopropinil  Butilcarbamato, 
Fragrância, Água.

Formulado  com  um  bio-ativo 
positivo composto por um sistema 
de gel lamelar que devolve a massa 
perdida dos cabelos por processos 
oxidativos  como  tinturas, 
alisamentos, permanentes, radiação 
UV,  calor  do  secador,  chapinhas, 
stress  ambiental  e  tratamentos 
químicos  em  geral.  Protege  e 
restaura  a  fibra  capilar  desde  a 
cutícula até o córtex devolvendo o 
brilho, o balanço, a resistência e o 
condicionamento  natural  dos 
cabelos.

Fonte: Adaptado do site da PROVENCE beauty co.
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Tabela 8. Produtos ancora de vendas da PROVENCE beauty co.  (Linha Corporal)

Produto Composição Benefícios

Radiance Gel 
Esfoliante 
Corporal

Carbômero;  Esferas  de  Polietileno; 
Microcápsulas  com  Vitamina  E; 
Microcápsulas  com  Óleo  de  Girassol  e 
Óleo de Menta; Micro-Esferas Verdes de 
Polietileno;  Metilparabeno; 
Propilparabeno;  Glicerina;  5-Cloro-2-
metil-isotiazoli-3-ona;  2-Metil-4-
isotiazolin-3-ona; Água.

Elimina as células mortas na 
superfície  da  pele,  amacia  e 
hidrata a pele proporcionando 
uma  sensação  imediata  de 
frescor  e  bem  estar. 
Formulado  com  Micro-
esferas  de  Poliestileno  e 
esferas  contendo  Óleo 
Essencial  de  Menta,  de 
Girassol  e  Vitamina  E  que 
hidratam  e  refrescam  a  pele 
instantaneamente.

Mousse de 
Hidratação 
Corporal - Dream 
Angel

Poliacrilato  de  sódio;  Dimeticone; 
Cyclopentasiloxano;  Trideceth-6; 
PEG/PPG-18/18  Dimeticone; 
Crosspolímero  Dimeticone;  Glicerina 
Bidestilada;  Óleo  de  Semente  de  Uva; 
Óleo  Mineral;  5-Cloro-2-metil-4-
isotiazolin-3-ona;  2-Metil-4-isotiazolin-
3-ona; CI 19140; CI 60730; Fragrância; 
Água.

Creme  Hidratante  Corporal 
especialmente  desenvolvido 
para  oferecer  cuidado 
intensivo à pele do corpo. Sua 
fórmula  exclusiva  de  rápida 
absorção,  hidrata,  nutre, 
reequilibra,  revitaliza  e 
amacia  a  pele  deixando uma 
sensação  de  pele  saudável, 
intensamente  hidratada  e 
iluminada.  O  óleo  de 
Semente de Uva é emoliente 
e  hidratante.  Rico  em  ácido 
linoléico. Indicado para todos 
os tipos de pele. O PCA-Na é 
um  umectante  natural  que 
mantém  a  pele  nutrida, 
prevenindo  o  seu 
ressecamento.

Fonte: Adaptado do site da PROVENCE beauty co.
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5. 2 - PESQUISA DE CAMPO e ANÁLISE DE DADOS

5.2.1 Categoria de Análise 1 - A organização

No  aprofundamento  da  pesquisa  sobre  o  gerenciamento  das  informações  na 

empresa  foi  criado  um  roteiro  de  entrevistas  semi-estruturadas,  (Anexo  B),  onde  as 

questões de números 01 a 06, dizem respeito à organização, seus negócios e investimentos, 

o  espaço  físico,  a  tecnologia,  bem como  o  seu  ambiente  informacional,  que  conforme 

relatado anteriormente é composto pela equipe de informação, sua cultura, a estratégia e a 

política  utilizada.  As  informações  que  resultaram  das  respostas  e  opiniões  dos 

entrevistados, serão analisadas a seguir:

Inicialmente,  em relação à existência  de uma equipe de informação na empresa, 

houve  uma  unanimidade  por  parte  dos  entrevistados  em  afirmarem  que  existe  uma 

necessidade  de  aprimoramento  nesta  área.  Admitindo  e  reconhecendo  como  um  fator 

importante para o crescimento da organização.

“Oficialmente  não  existe  nenhuma  equipe  de  gerenciamento  da 

informação constituída”. (Diretora de Produção)

Os entrevistados admitem a existência de uma estratégia informal especificamente 

direcionada para a informação. Em relação à área comercial, em função da disponibilidade 

de um grande número de informações, os depoimentos indicam apenas uma preocupação 

quanto ao uso das informações, mas nenhuma evidência categórica quanto à formulação de 

uma estratégia formal direcionada para o fluxo de informações na empresa. 

[...] Existe de forma empírica. (Gerente de Produção)

[...]  Definimos  uma  estratégia  principalmente  voltada  área  de 
produção e desenvolvimento. (Diretora Geral)

Ainda em relação à organização, procurou-se verificar a existência de uma política 

de informação, se ela é formal ou informal, democrática ou centralizadora. A opinião da 

89



maioria  dos  entrevistados  é  que  não  existe  uma  política  formal,  mas  que  apenas  são 

estabelecidos a confidencialidade e a restrição de acesso à informação, de acordo com os 

níveis hierárquicos. De acordo com a Figura 20.1 a seguir:

Figura 20.1 - Existência de uma política de informação, se ela é formal ou informal.
Fonte: Elaboração própria com base nas entrevistas

Figura 21.1 - Existência de uma política de informação, democrática ou 
centralizadora.

Fonte: Elaboração própria com base nas entrevistas
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Analisando  os  aspectos  comportamental  e  cultural  do  ambiente  informacional, 

identificou-se que a falta de “tempo” decorrente do dinamismo característico da empresa, a 

ausência de uma política  de informações,  têm contribuído para a limitação do fluxo de 

informações.

Foram representativos os investimentos realizados pela empresa em tecnologia da 

informação nos últimos tempos. No entanto, na área administrativa, os investimentos em 

software foram inexpressivos, as informações são gerenciadas sem um adequado nível de 

segurança e as prioridades para o desenvolvimento de sistemas gerenciam específicos da 

área são relevadas a um segundo plano.

Nas  entrevistas  realizadas,  foram  identificados  ainda,  como  principais 

instrumentos  para  disseminação  e  intercâmbio  de  informações:  o  computador  (como 

principal  meio,  mais  eficiente,  rápido  e  seguro),  os  quadros  (especialmente  na  área 

comercial e logística),  e-mails, arquivos eletrônicos, sites, documentos físicos (relatórios), 

bem como as reuniões semanais que são realizadas na empresa.  

Ao serem abordados quanto os aprimoramentos úteis a serem feitos no processo 

atual  de  gestão  de  informação,  foram  apresentadas  sugestões  que  dizem  respeito  à 

atualização  dos  recursos  de  informática,  mudança  da  cultura  organizacional,  incentivos 

financeiros, agilidade para a utilização e criação de estratégias informacionais. Ainda por 

parte  dos  entrevistados  notasse  a  necessidade  de  um aprimoramento  principalmente  na 

parte da informação por escrito, uma solução em desenvolverem um sistema mais útil e a 

necessidade de aprimoramento nas informações com interface gráficas.
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5.2.2 - Categoria de Análise 2 – Análise do processo - formal e/ou informal - de gestão 
de informações: obtenção de informações

Para verificar e diagnosticar a obtenção de informação na empresa cujas respostas 

abaixo  refletem como principais  dificuldades,  a  precariedade  de sistemas  e  as  políticas 

adotadas da empresa:

A  obtenção  de  informações  necessárias  ao  desenvolvimento  das  atividades 

operacionais é quase sempre feita através dos computadores e seus sistemas informacionais. 

Assim, muito poderia ser incrementado, caso houvesse maior facilidade e possibilidades de 

acesso ao banco de dados da empresa,  bem como pela evolução dos atuais sistemas de 

emissão de relatórios gerenciais. 

Foi  também possível  diagnosticar  que o processo de solicitação  e  obtenção de 

informações ocorre quase sempre de maneira informal e direcionado para a área de gestão, 

principal  núcleo  para  a  obtenção das  informações  na  empresa.  O seu tempo  médio  de 

resposta é variável em função da complexidade da solicitação e do cronograma de trabalho 

da equipe da Administração. 

5.2.3 - Categoria de Análise 3 – Análise do processo - formal e/ou informal - de gestão 
de informações: distribuição de informações 

Com  vistas  à  identificação  dos  aspectos  da  distribuição  de  informações  na 

empresa. O resultado aponta para a inexistência de políticas de distribuição de informação, 

e muitas barreiras e dificuldades comportamentais e operacionais puderam ser observadas. 

Como visto anteriormente, a empresa apresentou um expressivo crescimento nos 

últimos anos, e houve como conseqüência o aumento dos níveis de estoque, de móveis e 

equipamentos. Em função disso, a empresa está muito limitada em relação ao seu espaço 

físico, onde as pessoas trabalham quase em sistema de confinamento, o que inibe e dificulta 

a  movimentação  de  materiais,  a  troca de  informação e  a  comunicação.  No entanto,  no 
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ambiente  interno de cada Setor,  percebe-se uma preocupação com o arranjo do lay-out 

físico, que facilite e estimule esse compartilhamento de informações.

A distribuição das informações entre os setores da empresa, seus colaboradores, 

gerentes, coordenadores, os representantes comerciais e clientes, ocorre tanto de maneira 

formal como informal (e-mail, MSN, telefone, diálogos).

Mesmo não tendo uma política definida para incentivar  o compartilhamento de 

informações  que  são  geradas  na  empresa,  todos  reconheceram  e  demonstraram  a 

importância de trabalhar melhor esta questão e até apresentaram algumas sugestões, como 

reuniões  face  a  face,  sistemas  de  informações  e  maiores  oportunidades  de  encontros 

presenciais e espaços de convivências.

5.2.4 - Categoria de Análise 4 - Análise do processo - formal e/ou informal - de gestão 
de informações: utilização de informações

Tendo  em  vista  a  dinâmica  comercial  da  empresa  e  o  grande  volume  de 

informações  geradas,  todos  os  entrevistados  consideraram  o  uso  da  informação  como 

essencial e indispensável para o desenvolvimento das suas rotinas diárias, assim como no 

atendimento dos objetivos organizacionais.

Quanto ao processo da tomada de decisão, ficou bastante evidente que é grande o 

impacto que a informação exerce também em todos os setores, principalmente nos níveis 

táticos, que se apóiam e respaldam em decisões técnicas. 

Mesmo  com  o  reconhecimento  dos  entrevistados  quanto  à  importância  da 

informação  para  o  desenvolvimento  de  suas  atividades,  percebe-se  na  empresa  uma 

ausência de política de incentivo e estímulo para o uso da informação.
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6. - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Com vistas ao atendimento dos objetivos geral e específico, procurou-se definir o 

ambiente externo e as principais características e particularidades internas de uma empresa 

de produção e distribuição  Produtos de Higiene e Beleza, a empresa PROVENCE beauty 

co.., com a realização de um estudo de caso único, tomando por base o modelo proposto 

por Davenport (1998), principalmente quanto ao processo de gerenciamento da informação.

A principal  pergunta  que  se  faz  em relação  ao  presente  trabalho  de pesquisa, 

portanto,  diz respeito à estratégia e ao gerenciamento da informação,  que foi  a questão 

central e orientadora do estudo, assim entendido: 

“Como uma empresa de produção e distribuição de produtos de higiene e beleza 

gerencia estrategicamente sua informação?”

Para melhor resposta à questão norteadora da pesquisa, buscou-se no primeiro momento 

identificar na PROVENCE beauty co..,  o seu ambiente organizacional,  seus negócios, o 

espaço  físico,  e  a  tecnologia  da  informação.  O  seu  ambiente  informacional  pôde  ser 

analisado pelos componentes críticos que se relacionam e se completam, ou seja, a equipe, 

a cultura, a estratégia e a sua política de acordo com as conclusões a seguir:

 Identificou-se na empresa pesquisada, um grande desejo de seu corpo diretivo em 

manter uma estratégia empresarial de diferenciação na prestação de seus serviços. 

E, mesmo reconhecendo o grande valor que a informação tem para a realização dos 

negócios e dos objetivos da empresa, percebe-se a ausência de uma estratégia de 

informações voltadas a processos, bem como da falta de uma equipe informacional 

formalmente constituída e de políticas claras no trato das informações.

 Dentro do ambiente interno, procurou-se verificar e conhecer de que forma ocorre o 

processo de gerenciamento da informação, que conforme aludido, corresponde ao 

conjunto  estruturado  de  atividades  que  incluem o  diagnóstico  das  necessidades, 

obtenção,  distribuição  e  uso  da  informação  e  do  conhecimento,  que  foram 
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compostos em categorias de análises e dos objetivos específicos do trabalho, que 

passaram a ser discutidos.

Para que o primeiro objetivo específico da pesquisa fosse atingido, foram investigadas as 

exigências de informação dos principais colaboradores funcionais da empresa, através de 

um diagnóstico das necessidades de informação e ficou demonstrado que:

 As  necessidades  se  restringem  muito  às  informações  pertinentes  de  cada  setor 

especificamente,  e  todos  concordam em dizer  que  tais  informações  têm grande 

importância e contribuição no desempenho de suas atividades organizacionais e no 

processo da tomada de decisão.

  Não existe um diagnóstico prévio e nem um encaminhamento formal e planejado 

das necessidades de informação dos usuários, pois elas sempre ocorrem de forma 

emergencial e urgente, fazendo com que as necessidades de informação não sejam 

plena e adequadamente supridas. Assim, percebe-se a existência de um hiato entre 

as necessidades de informação dos gestores e usuários e o conteúdo efetivamente 

disponibilizado pelos sistemas de informação da empresa, especialmente no setor 

administrativo onde essa necessidade é mais evidente. 

 Ao  serem  verificados  e  avaliados  os  processos  de  obtenção  de  informações,  o 

segundo objetivo  específico,  conclui-se  que  o  processo  é  mais  informal  do  que 

formal. 

 O processo  formal  mais  freqüente  está  na  obtenção  de  informações  através  do 

acesso  direto  ao  banco  de  dados  da  empresa.  Contudo,  essa  única  fonte  é,  na 

maioria das vezes, insuficiente e os colaboradores devem obter suas informações 

por  conta  própria,  de  modo  informal  e  desestruturado,  o  que  leva  á  perda  de 

produtividade e aumento de custos para a organização. 

95



Quanto  à  disseminação  da  informação,  terceiro  objetivo  específico  do  trabalho  ficou 

constatado que:

 O processo apresenta-se entre os níveis gerenciais de forma descontínua, sem um 

prévio planejamento. 

 Os meios mais utilizados para a disseminação da informação, na área comercial, são 

computadores e suas redes de comunicação, tais como intranet, e-mails, MSN, bem 

como os quadros, onde se estampam informações sobre o volume de vendas diário, 

rentabilidade acumulada, campanhas e metas a serem cumpridas. 

 Nos demais  setores  da empresa  ficaram a critério  das  características  e  opiniões 

pessoais  de cada coordenador, qual informação pode e deve ser compartilhada e 

qual meio será utilizado. 

 Existe um consenso e uma preocupação comum entre os coordenadores, para que se 

mantenha um tratamento diferenciado e seletivo para a disseminação da informação 

entre os níveis estratégicos, táticos e operacionais da empresa.

  Portanto,  conclui-se  que  tal  processo  desestruturado  contribui  de  maneira 

contundente  para  a  redução  da  eficiência  dos  processos  organizacionais  e, 

conseqüentemente, para a sua eficácia.

Como  diagnóstico  da  etapa  final  do  processo  de  gerenciamento  informacional,  último 

objetivo específico, entende-se:

 Existe uma diferença entre a consciência dos principais colaboradores da empresa e 

a ação efetivamente ocorrida. 

 De um lado,  o  uso  da  informação  não  ocorre  de  maneira  sistemática,  falta  um 

planejamento estratégico, uma política e uma instrução formal que se direciona ao 

alcance dos objetivos e metas da empresa.

  Por outro lado, fica claro que a maioria dos entrevistados considera a informação 

um  instrumento  indispensável  ao  acompanhamento  e  desenvolvimento  de  suas 

atividades, bem como no respaldo para a tomada de decisão. 
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 A utilização das informações é predominantemente feita através de computadores, 

com acesso ao banco de dados e sistemas de informação. Em função do maior custo, 

menor  rapidez,  dificuldade  de  acesso  e  tratamento  da  informação,  é  baixa  a 

usabilidade de documentos físicos nos diversos setores da empresa, com exceção do 

setor de contabilidade, que tem a necessidade expressa para o seu uso.

Cumprindo  as  etapas  previstas  nas  respectivas  categorias  de  análise,  estabelecidas  em 

conformidade  ao  planejamento  metodológico  da  pesquisa,  percebem-se,  claramente, 

diferenças  de  conduta  gerencial  entre  as  áreas  administrativa  e  comercial.  Seja  para  a 

direção dos investimentos, quanto no desenvolvimento de sistemas, na qualidade e volumes 

das informações disponibilizadas, bem como uma dedicação e atenção em todas as etapas 

do processo de gerenciamento informacional. Portanto, conclui-se pela existência de dois 

ambientes informacionais distintos na empresa:

 O primeiro ambiente  é composto e vivido pelo setor administrativo da empresa, 

quais sejam os setores de logística, recursos humanos, financeiro, contabilidade e 

compras,  onde  se  percebe  uma ausência  de  estratégia  para  melhorar,  planejar  e 

incentivar o gerenciamento das informações (diagnóstico da necessidade, obtenção, 

disseminação e  uso),  cuja descentralização  faz com que cada setor gerencie  seu 

próprio  banco  de  dados  e  arquivos,  moldado  de  acordo  com  suas  próprias 

necessidades.  Tais  características  são  evidentes  de  uma  política  feudalista  da 

informação,  onde  existe  uma  concentração  quase  exclusiva  das  unidades,  sem 

considerar  as  questões  mais  amplas  dos  negócios,  o  que  traz  divergências  e 

inconsistências podendo causar dificuldades gerenciais para a empresa, bem como 

para a integração dos processos e o compartilhamento das informações.

 Por outro lado, o segundo ambiente informacional é encontrado na área comercial 

da  empresa,  totalmente  diferente  do  primeiro,  pois  possui  grande  atenção  e 

envolvimento  permanente  da  direção  da  empresa,  o  que  reforça  sua  cultura  e 

característica comercial com o foco voltado para o mercado. 
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Deveria  existir  na  organização,  uma  estratégia  clara  a  respeito  do  gerenciamento  da 

informação e uma cultura organizacional que valorize, incentive e ofereça a oportunidade 

para a comunicação, a disseminação de informações e transferência de conhecimento tácito, 

em busca de um ambiente propício ao aprendizado e a inovação. Cabe, no entanto, a todos 

os  membros  da  organização  assumir  a  consciência  e  responsabilidade  pela  permanente 

busca, disseminação e uso da informação e a Direção adotar uma política clara.

São inúmeros os trabalhos acadêmicos voltados para o estudo do desempenho que a 

informação,  a  tecnologia  da  informação  e  o  processo  de  gerenciamento  da  informação 

podem contribuir para a melhoria do potencial de aprendizado e competitividade de uma 

organização. Corroborando com esses estudos, McGee e Prusak (1994) afirmam que pode 

ocorrer o aprendizado organizacional se os modelos de desempenho são compartilhados e 

tratados  de  forma  explícita  e  visível,  com  a  articulação  e  a  comunicação  ativa  da 

informação. Conclui-se finalmente, em resposta à pergunta de pesquisa que:

 Não existe uma gestão estratégica da informação na empresa estudada e que 

o gerenciamento da informação está conduzido de forma fragmentada e sem 

a devida valorização no contexto geral da empresa, fazendo com que não 

ocorra  uma  integração  adequada  entre  as  atividades  operacionais  e  as 

estratégias estabelecidas pela empresa, que não sejam encontradas soluções 

subseqüentes  ocorridas  no  seu  ambiente  interno  e  externo,  melhoria  da 

qualidade  do  processo  decisório,  bem  como  faltam  estímulos  que 

possibilitem a criação do conhecimento e do aprendizado.

Este  trabalho  poderia  ser  aprofundado  no  sentido  de  incorporar  outras  empresas  e  ser 

conectado com outros estudos, que possam apontar na direção da nova dinâmica do papel 

estratégico  das  informações.  Recomenda-se ainda,  que estudos sejam feitos  com outros 

elementos que compõem o ambiente informacional e o seu alinhamento com as estratégias 

empresariais, bem como:

 A criação de equipes de gestão de informações nas empresas;
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 A criação e desenvolvimento de uma cultura organizacional nas empresas 

sob o prisma da gestão da informação e aprendizado organizacional;

 O impacto que o gerenciamento da informação pode ter na implantação e 

definição de estratégias empresariais.
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ANEXO A

Segue abaixo alguns dos principais produtos desenvolvidos com alto padrão de qualidade 
pela empresa PROVENCE beauty co.:

Condicionador Reestruturador
Fonte: site da PROVENCE beauty co.
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Composição:  
Cloreto  de  Cetil  Trimetil  Amônio,  Ciclometicone,  Álcool  Ceto  Estearílico,  Glicerina; 
Cloreto  Hidroxietil  Cetearamidopropildimonio;  Álcool  Berrênico;  Álcool  Cetearílico; 
Álcool Isocetílico; Quaternium-70; Propilenoglicol; Amodimethicone; C12-14 Sec-Pareth-
7;  C12-14  Sec  Pareth-5;  Lauriminodipropiato  Fosfato  de  Tocoferol  Dissódico; 
DimetilPABAmidopropil Laurdimonio Toslilato; Benzofenona-3 ; Lauroil Lisina; Glicina; 
N Acetil Cisteína; Arginina; HCl; Propilenoglicol, Ácido Cítrico, EDTA Dissódico, Óleo 
Mineral, Diazolidinil Urea, Iodopropinil Butilcarbamato, Fragrância, Água.

Benefícios:  
Formulado com um bio-ativo positivo composto por um sistema de gel lamelar que devolve 
a  massa  perdida  dos  cabelos  por  processos  oxidativos  como  tinturas,  alisamentos, 
permanentes,  radiação  UV, calor  do secador,  chapinhas,  stress  ambiental  e  tratamentos 
químicos  em  geral.  Protege  e  restaura  a  fibra  capilar  desde  a  cutícula  até  o  córtex 
devolvendo o brilho, o balanço, a resistência e o condicionamento natural dos cabelos.

Máscara Reestruturadora
Fonte: site da PROVENCE beauty co.

Composição:  
Cloreto  de  Cetil  Trimetil  Amônio;  Ciclometicone;  Álcool  Ceto  Estearílico;  Glicerina; 
Cloreto  Hidroxietil  Cetearamidopropildimonio;  Álcool  Berrênico;  Álcool  Cetearílico; 
Álcool Isocetílico; Quaternium-70; Propilenoglicol; Amodimethicone; C12-14 Sec-Pareth-
7;  C12-14  Sec  Pareth-5;  Lauriminodipropiato  Fosfato  de  Tocoferol  Dissódico; 
DimetilPABAmidopropil Laurdimonio Toslilato; Benzofenona-3; Lauroil Lisina; Glicina; 
N Acetil  Cisteína;  Arginina;  HCl;  EDTA Dissódico,  Ácido  Cítrico,  Quaternarium -70, 
Propilenoglicol,  Óleo  Mineral,  Diazolidinil  Urea,  Iodopropinil  Butilcarbamato, 
Ciclometicone, Fragrância, Água.
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Benefícios:  
Formulado com um bio-ativo positivo composto por um sistema de gel lamelar que devolve 
a  massa  perdida  dos  cabelos  por  processos  oxidativos  como  tinturas,  alisamentos, 
permanentes,  radiação  UV, calor  do secador,  chapinhas,  stress  ambiental  e  tratamentos 
químicos  em  geral.  Protege  e  restaura  a  fibra  capilar  desde  a  cutícula  até  o  córtex 
devolvendo o brilho, o balanço, a resistência e o condicionamento natural dos cabelos.

Body Lotion Evass
Fonte: site da PROVENCE beauty co..

Composição:  
Óleo de Semente de Uva; PEG- 20 Stearete; Álcool Ceto Estearílico ; Óleo Mineral; PCA-
Na;  Propilenoglicol;  Mica  e  Dióxido  de  Titânio;  Ciclopentasiloxano;  Crosspolímero 
Dimeticone; Metilparabeno; Propilparabeno; Fragrância; Água.

Benefícios:  
O  Óleo  de  Semente  da  Uva  contém  elevado  teor  de  alfa-tocoferol,  ácido  linolêico  e 
palmítico  que  são  responsáveis  pela  regeneração  e  manutenção  do  tecido  cutâneo, 
revitalizando-o. O PCA-Na é um umectante natural que mantém a pele nutrida, prevenindo 
o seu ressecamento. Suas notas combinam mel, chocolate, baunilha, caramelo, patchouli e 
sândalo. Frutal oriental, para mulheres ativas, sensuais, conquistadoras, ternas e carinhosas. 
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Creme Firmador Corporal
Fonte: site da PROVENCE beauty co..

Composição:  
RAFFERMINE -  Glicoproteínas  de  Soja;  REMODULINE-  Extrato  da  Flor  de  Laranja 
Amarga;  Poliacrilato  de  Sódio;  Dimeticone;  Ciclopentosiloxana;  Trideceth-6; 
PEG/PPG18/18 Dimeticone;  5-Cloro–2-metil-4-isotiazolin-3-ona;  2-Metil-4-isotiazolin-3-
ona;  Propilenoglicol;  PEG-20  Sorbitan  Ester;  Álcool  Ceto  Estearílico;  Ciclometicone; 
Crosspolímero Dimeticone; Óleo de Semente de Uva; Óleo Mineral; Glicerina Bidestilada; 
Metilparabeno; Propilparabeno; Fragrância; Água.

Benefícios:  
A combinação das propriedades de um ativo de última geração que descongestiona e drena 
os tecidos- REMODULINE - com um agente firmador de efeito prolongado derivado de 
frações especiais da soja – RAFFERMINE - aumenta a firmeza, elasticidade e a tonicidade 
da pele.

Mousse de Hidratação Corporal – Cherry
Fonte: site da PROVENCE beauty co.
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Composição:  
Poliacrilato  de  sódio;  Dimeticone;  Cyclopentasiloxano;  Trideceth-6;  PEG/PPG-18/18 
Dimeticone; Crosspolímero Dimeticone; Glicerina Bidestilada; Óleo de Semente de Uva; 
Óleo Mineral; 5-Cloro–2-metil-4-isotiazolin-3-ona; 2-Metil-4-isotiazolin-3-ona; CI 19140; 
CI 60730; Fragrância; Água.

Benefícios:  
Creme Hidratante Corporal especialmente desenvolvido para oferecer cuidado intensivo à 
pele  do  corpo.  Sua  fórmula  exclusiva  de  rápida  absorção,  hidrata,  nutre,  reequilibra, 
revitaliza e amacia a pele deixando uma sensação de pele saudável, intensamente hidratada 
e iluminada. O óleo de Semente de Uva é emoliente e hidratante. Rico em ácido linoléico. 
Indicado para todos os tipos de pele. O PCA-Na é um umectante natural que mantém a pele 
nutrida, prevenindo o seu ressecamento. Tem fácil e rápida aplicação, ideal para o clima 
quente. Melhora a qualidade da pele, proporcionando uma sensação imediata de bem-estar 
e despertando seus sentidos todos os dias.

Creme Revitalizador Facial – Dia
Fonte: site da PROVENCE beauty co.

Composição:  
DMAE; Ácido Alfa Lipóico; Lipossomas de Vitaminas A, C e E; PEG- 20 Stearate; Álcool 
Ceto Estearílico;  Óleo de Arroz,  Propilenoglicol;  Ciclopentasiloxano;  Crosspolímero  de 
Dimeticone; Metilparabeno; Propilparabeno; Fragrância; Água.

Benefícios:  
Tratamento revitalizador diurno com COMPLEXO DE VITAMINAS (A, C e E), DMAE e 
Ácido Alfa Lipóico que proporcionam melhorias visíveis do tônus, suaviza imperfeições e 
melhora a elasticidade da pele mantendo a expressão natural da face além de proporcionar 
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firmeza e hidratação. O DMAE é um agente tensor e firmador da musculatura, tratando a 
pele de forma intensiva,  prevenindo e reduzindo as linhas de expressão (provocada por 
movimentos repetitivos). O Ácido Alfa Lipóico restaura a energia do metabolismo celular, 
protege  os  antioxidantes  naturais  e  ajuda  a  suavizar  linhas  finas  e  rugas.  Ainda  disso 
minimizam a aparência de poros dilatados e cicatrizes. O óleo essencial de arroz contém 
antioxidantes naturais promovendo a renovação celular evitando o envelhecimento cutâneo 
precoce.

Mousse Hidratante Facial Maracujá
Fonte: site da PROVENCE beauty co..

Composição:  
Poliacrilato  de  sódio,  Dimeticone;  Cyclopentasiloxano;  Trideceth-6;  PEG/PPG-18/18 
Dimeticone;  Ciclometicone;  Crosspolímero  Dimeticone;  Glicerina  Bidestilada;  Óleo  de 
Maracujá; 5-Cloro–2-metil-4-isotiazolin-3-ona; 2-Metil-4-isotiazolin-3-ona; CI 19140; CI 
16255; Fragrância; Água.

Benefícios:  
A Mousse Facial de Maracujá com óleo de maracujá contém emolientes com elevado teor 
de ácido linolêico promovendo a nutrição e a hidratação da pele, proporcionando um toque 
final seco e a refrescante fragrância de maracujá.
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Fluido Relaxante para Pernas Cansadas
Fonte: site da PROVENCE beauty co..

Composição:  
Álcool; Carbômero; Extrato de Ginkgo Biloba; Extrato de Castanha da Índia; Extrato de 
Arruda; Óleo de Andiroba; Propilenoglicol; Álcool Isopropílico; Monolaurato de Sorbitan 
Etoxilado 20;  Amino Metil  Propanol;  Salicilato  de Metila;  Glicerina;  Mentol;  Cânfora; 
Metilparabeno; Propilparabeno; CI 19140; CI 42051; Água.

Benefícios:  
Fórmula  que  associa  de  forma  balanceada  um complexo  natural  de  ervas  terapêuticas 
(Extratos de Gingko Biloba, Castanha da Índia e Arruda) ao Óleo de Andiroba com ação 
descongestionante  e  de  regeneração  cutânea.  Contém  ainda  Mentol  e  Cânfora  que 
proporcionam  refrescância  e  relaxamento.  Textura  leve  e  refrescante,  restaurando  o 
equilíbrio energético e o bem estar.
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ANEXO B 

PROTOCOLO DE ESTUDO DE CASO

Entrevistas  semi-estruturadas,  pesquisa  documental  (arquivos  e  documentos)  e 

observação direta.

I) O Roteiro de Entrevistas foi dividido em questões sobre a (i) organização e o ambiente 

informacional; (ii) os elementos que compõem o processo de gerenciamento da informação, 

quais sejam: determinação das exigências informacionais, obtenção, disseminação e uso da 

informação na empresa objeto do estudo de caso.

• Organização e o ambiente informacional

1. Existe alguma equipe de informação na empresa? Se positivo, trata-se de uma equipe 

multidisciplinar?

2. Existe  uma estratégia  de  informação  na empresa?  Qual(is)  informações  devem ser 

disponíveis, escolhidas e utilizadas no dia-a-dia, sobre produtos, logística, financeiro?

3. Em sua opinião, existe uma política (formal/informal) de informação na empresa? Se 

positivo, trata-se de uma política democrática ou centralizadora? 

4. As informações são concentradas na equipe de TI?

5. Quais seriam os aprimoramentos úteis a serem feitos no processo atual de gestão de 

informação? (Cite no máximo três).

6. Quem  deve  ter  acesso  à  informação  gerada  pela  sua  área?  Qual  o  nível  de 

confidencialidade?

• Necessidades de informação (diagnóstico de necessidades de informação)

a) Quais são as necessidades de informação de que precisa no dia-a-dia para realizar 

seu trabalho? 

b) Qual  a  sua  percepção  acerca  das  informações  efetivamente  disponibilizadas  e 

recebidas, elas são adequadas ao exercício de suas atividades?
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c) Qual informação gerada em outras áreas seria importante para o seu Setor e você 

gostaria de poder ter acesso?

• Análise do processo - formal e/ou informal - de gestão de informações: obtenção de 

informações

a) Quais as informações que gostaria de obter e não está obtendo?

b) Quais as dificuldades / obstáculos experimentados na busca de informações?

c) Qual seria sua sugestão para melhoria das dificuldades acima mencionadas?

d) Qual o tempo médio de resposta às necessidades informacionais levantadas?

e) Como obtém ou são coletadas as informações técnicas das quais necessita no dia-a-

dia? De maneira informal, formal, estruturada ou não estruturada? 

f) Quais são as principais fontes: boletins, publicações, colegas de trabalho, a própria 

organização? Internas ou Externas?

g) Qual a sua opinião acerca da possibilidade de se centralizar toda a informação em 

um único local de acesso disponível para todos? Seria positivo? Sim? Não? Por 

que?

• Análise do processo - formal e/ou informal - de gestão de informações: distribuição 

de informações 

a) Que  tipo  de  informação  gerada  no  seu  Setor  você  entende  ser  importante 

compartilhar com outras áreas da empresa?

b) A empresa incentiva o compartilhamento de informações? Explique.

c) O projeto de lay-out físico da empresa estimula a troca de informações?

d) Como  a  informação  é  distribuída?  Quais  são  os  instrumentos  utilizados  para 

disseminação  e  intercâmbio  de  informações?  (documentos  físicos,  eletrônicos, 

quadros, etc.)

e) Qual a sugestão para melhorar a distribuição de informações na empresa?

f) Existem eventos ou espaços físicos (reuniões,  salas  de encontro,  jornais,  festas), 

para estimular a troca de informação na empresa?
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• Análise do processo - formal e/ou informal - de gestão de informações: utilização 

de informações

a) Deveriam existir ações para ampliar e melhorar o uso da informação na empresa? 

Quais suas sugestões?

b) No processo de tomada de decisão, as informações disponíveis têm algum impacto?

c) Quais  as  principais  dificuldades  experimentadas  por  você  na  utilização  e 

recuperação de informações? (versão, atualização, fluxo, outros?)

d) As soluções são documentadas? Existe um arquivo organizado das informações? 

e) Quanto à recuperação de informações, como devem estar classificadas para facilitar 

a pesquisa. (Exemplo: autor, palavra-chave, assunto, resumo, etc.)
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